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1. Myrsky pIlve t. 

SUQJIlcn sosialismin ja Venäjän bolshovismin veijestymisen 
aikoihin oli 'J'amp0l'cQlla vain yksi, kypsyneolllmällo nuorisolle 
aiottu oppilaitos, joka kykeni ei ainoastaan pysymään vapaana 
punaisosta tartunnasta, vaan vieläpä. kohittämään sillo vasta
myrkkyä. omain seinäinsä sisäpuolella. 80 oli 1'eknillinoll Opisto, 
tu lovien roippaitton l'akonnusmostariommo, konepiirtii.jäi mme ja 
teknillisten työnjohtnjaimmo koulu ja päämaja. 

. 'I'ämä seikka on osaksi luottava opiston etovän ja isän
maallisen OIJOUajakunnan ansioksi, osaksi tuntuu siltä, kui n 
olisi laitoksen koko työohjelma, jossa tckniikan morkitystä ja 
yksi löllisen työtaidoll tärkeyttä orikoisesti tehostettiin , ollut 
omiaan horäUämäiin oJ,>pila is!!n. vastenmielisyyttä sosialistista 
yhtidiiistyttämisvaatimusta. kohtaan sen kaikissa ilmenemismuo
doissa. - Joka tapauksessa Teknilliseen Opistoon porustettiin 
ellsimäiset sllojoluskuntakomppaniat kaupungissa" ja koko laitos 
muodostui piankin isänmaallisen nuorison keskuspaikaksi,joutuen 
luonnollisesti samassa. määrin paikkakunnan punaison aineksen 
vihan esineeksi. 

Sen jälkeen kuin suojeluskunta-aato kevMkesällli. 1917 oli 
saavuttanut kannatusta pääkaupungissa, pohdittiin kysymystä 
'l'ampereolla. saman vuoden kestin ja syksyn kulu ossa useissa 
Kunnallisklubissa ja Kauppaseurassn pidetyissi~ kokouksissa.. 
Jokaiseen tällaiseen kokoukseen oli kutsuttu kaikkien porvarillIs
ten puolueiden ja ryhmien edustajia, ja Teknillinen Opisto oli 
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niissä m;röskin runsaasti edustettuna. Nä.issä. kokouksissa pä.ä.tet..
,tiin heti alussa; ·että. kunkin edustajan oli kerättävä itselleen om!). 
S-miehinen ryhmänsä; Lämä'kin suunoitelma toteutettiin jäJIeen 
nopeimmin ja. parhaiten teknikkojen kesken, 

Merkille pantavaa on , miten luottamuksellisesti tämä.n isän
maallisen yhteenliittymispuuhan alkuaikoina. suhtauduttiin sa
maan aikaan muodostuUlassa - tai. ehkä. oikeammin 12-vuoti
sesta horrostilastaa.n uudelleen eloon heräämässä. - olevaan 
punakaartiin, samoinkuin sosialistien muihinkin pyrkimyksiin. 
Niinpä. esim. päätettiin eräässä kokouksessa, ettei missään ta
pauksessa käytettäisi aseita. omia kansalaisia vastaan, jotka., niin 
uskottiin , kyllä saattaisivat ryhtyä kaikenlaisiin paheksuttaviin . 
tekoihln, mutta eivät vnrmaaokaan antaisi porvarivihansa joh
taa itseään liian pitkälle. 'l'ä.sti:i. optimistisesta päätöksestä täytyi , 
ikävä kyllä, jo jonkun ajan kulu,ttua luopua. . 

Samassa kokouksessa valittiin myöskin orityinen lähetystö, 
jonka tuli asettua yhteyteen paikkakunnan sosialistijohtajain 
kanssa ja koettaa saada aikaan yhteisymmä.rrystä. ja yhteistoi
mintaa suojeluskuntain ja punakaartin kesken maamme vapaut
tamiseksi venäläisten sortovalla.sta, jonka uusin ilmenemismuoto 
oli vähintäin yhtii. uhkaava kuin kaikki edellisfltkin. Lähetystö ei 
kuitenkaan edes päässyt ,sosialistijohtajain puheille. Voitonvar-' 
moina 04mii. ylimielisesti työnsivät luotaan veljellisesti ojennetun, 
sovintoa tarjoavan käden, Välittäjän tointa. hoiti valtuuston 
puheenjohtaja. 

Teknillisen Opiston antaman kasvatuksen siunauksellinen 
vaikutus ilmeni myöRkin siinä, että joukko sen entisiä oppilai.ta. 
nyt kiiruhti uudelleen liittymään vanhaa.n isänmaalliseen toveri
piiriin. Muuan tällaisista opiston entisistä oppilaista., paperi
mestari V. Bergström, oli toiminut jonkun aikaa eräässä. paperi
tehtaassa. Uraalissa ja siellä tutustunut Venäjän bolshevismiin, 
joka oli niin vähän miellyttänyt hä.ntä, että. hän oli yhdessä 
samassa. tehtaassa. työskentelevän veljensä. kanssa päättänyt 
mahdollisimman pian palata. kotimaa.han. Tä.tä varten oli ha.n
kittava matkalupa siellä jo silloin vallalla ja voimalla hallit8e
viita )komissaareilf.a) l mikä monien vaikeuksien jälkeen onnis
tuikin. Näin saamansa paperi oli hra Bergströmille sangen hyö-
dyllinen ei yksis~D pitkän kotimatkan aikana., vaan myöskin 
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eräissä. arvelutta.vissa tilanteissa. kotimaassa. Saavuttuaan joulu
kuussa Tampereelle liittyi hän heti entisten opistotoverieosa. 
suojcluskuntakomppania.an. 

Eräs toinen entinen opistolaineo, kutomateknikko V. Selin, 
kertoo: .Kuuluin teknikkojcD voimisteluseuraan alkusyksystä 
1917 lähtien. Siten pysyivät suhteet entisten opintotovorieo 
kanssa läheisinä, ja kun ryhmitys suojeluskunnaksi syksyn kulu
essa alkoi, olin mukana miltei alusta lähtien. Voimisteluharjoi
tukset, joita aluksi oli pidetty Realilyseon voimistelusalissa, siir
rettiin pian itse opistolle, missä kaikki t unsivat olevansa parem
min kotonaan, ja ne saivat tämän jälkeen yhä enemmän soti
laallisen leiman. KouJutyön päätyttyä, vieläpä joskus väliajoilla
kin , siirrettiin pöydät ja tuolit syrjään ja pojat harjoittelivat 
ryhmittäin täyttä. vauhtia sot ilasliikkeitä. ~ 

Ensimäinen uhkaava yhtconti)nnäysyritys 'l'ekni llisen Opis
ton suojeluskuntajoukon ja punakaartin välillä sattui jo n. s· 
marraskuun .suurlakon, aikana. Samaan aikaan kuin usui mmat, 
niin, melkeinpä. kaikki, vira.stot, laitokset ja liikkeet lakkopäivinä 
punaisten uhkausten vuoksi olivat keskeyttäneet työnsä tai 
muulla tavoin mukautuneet punakaartin vaatimuksiin, jatkettiin 
Teknillisessä. Opistossa työtä tavalliseen tapaa n. - Lauantaina 
marraskuu n 17. päivänä piiritti kou lutalon monikertainen puna 
kaarti laisketju, ja joukko heitä tun ke utui, päällikkö ensimiiisenä., 
sisään rA.kennukseen. 'l'äällii. tuli rau hanhäiritsijöitä. vastaan opis
ton johtaja, insinööri U. Jansson, mukanaan joukkn oppilaita. 
Punakaartilaiset hyökkäsivät eteenpäin aikoon vfl.ngih ~ joh t.ojan, 
mutta tämä. vetäytyi pari askel ta taaksepäin ja lausui lujalla 
äänellä: ~Älkää. yritt.-'iki; käydä minuun käsiksi, muuf.cn en 
vastaa seurauksista1- Bänen takanaan seisoivat taaja na ryh
mänä hänen hartevat poikansa. kädet nyrkissä, valmiina käymäii n . 
rauhanhäiIitsijä in kim ppuun. Nuorukaisten oli vaikea hill itä 
taisteluhaluaan, ja. muutamat ilmaisivatkin hyökkäysaikeensa. 
mistä oli se välitön seuraus, että punakaartilaiset hävisivät si
sältä paljon nopeammin kuin oli vat tulleet.. Ainoastaan joukon. 
päällikkö jäi sisään, joUoi n johtaja Jansson kysyi häneltä: ) Us
kallatteko te tosiaanklll ottaa vastuullenne kaiken, mitä miehcnne 
tekevät?~ - ~ Ei suinka itn voi kaikesta vashta, mitä heidän 
päähänsä. saattaa pälkähtää), a.rveli pää llikkö, johon johtaja. 

1 i ( 

1 

J 



r 

Jansson oikeutetulla ylpeydellä vasUisi: >Mutta. minä voin vas
tata pojistani.-

Enempien selkkausten välttämiseksi- sopivat opettajat ja op
pilaat siitä, että työ siltä päivältä koskf\ytettiin ja kukin lähti 
kotiinsa, jota heidän kuitenkaan ei sallittu ' telHlä, ennenkuin pi
llalla oli toimitettu jonkinlainen ruumiin tarkastus. Seuraavana 
maanantaina työtä taas jatkettiin, ja, punakaartikin tuntui kyl
lästyneen rettelöimiseon. Kohta son jälkeen »suurlakkokin» Hel
singistä käsin julistettiin päättyneoksi. 

Lakkopäivinä oli toknikoitten suojeluskuntakomppania ryh
tynyt eräisiin toimenpiteisiin punaisten hommien paljast.\tmi· 
seksi ja vastustamiseksi. Erään opiston opottajan umistama 
konttäpuhelin vietHn erääseen kaupungin lähellä Mossukylässä 
sijaitsevaan herraskal'tanoon~) ja yhdistettiin kaupunkien väli
sHn puhelinjohtoihin, jonka jälkeen voitiin muitta mutkitta kuun
nella kaikki punaisten keskustelut, joita he koettivat pitää sa
laisina, käyttäen apunaan jo venäläisten aikana puhelinkeskus
asemalle asetettua venii.läistä puhelintarkastajaa. 

Muuan tämiin retkikunnan osanottajista, talonoJlli~tajanpoika 
Eino Laurila kertoo: >Moitä oli neljä tovoria toimeliaan puhelin
mekaanikon IWs Sivenin johdolla asettamassa kcnttäpuhelinta 
kuntoon. Siven palasi tehtävänsä suoritettuaan kaupunkiin , 
jotavastoin me jäimme hoitamaan vahtivuoroja. Saimme aiepa·· 
tuksi joukon tärkeitä tietoja, m.ITI. pååtökscn lakon lopettami
sesta sillä ehdolla, että saataisiin >punainen~ senaatti. ' 

:oPalatessamme hyvin suoritetun työn jälkeen kaupunkiin 
olimme vähällä joutua jlulaan. Kulkicssamme Messukylän työ
väenyhdistyksen talon ohi pitivät maantielle asetetut vartijat 
meit.ä epäiltävinä, minkä vuoksi he pidättivät meidät ja veivät 
talossa majailevan 'paikkakunnan punakaartin esikunnan kuu· 
lusteltaviksi. Pidätykset eivät tähiin aikaan vielä olleet niin 
jokapäiväisiä 'tapauksia kuin muutama kuukausi myÖhemm,in, 
jonka vuoksi koko juttu tuntui otupäässä koomilliselta. Puhelin
koneen ja kaiken muunkin, mikä olisi saattanut ilmaista mat
kamme todellisen tarkoituksen, olimme onneksi jättäneet taloon. 
Selviydyi.mmekin sen vuoksi ristikuulustelusta varsin hyvin kiiyt-

*) missä asiaan vallleuavasti ei erikoisella ymmärlämyksel1ä suhtau· 
duUu. 
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W.mällä. · tavallisinta sotajuontfl, hätävn.lhetta. Me olimme muka 
vain olleet ostamassa. voita sen puutteessa -oleville kotiväillemme, 
mutta. emme olleet mitään saaneot. Selitys tehosi ja meidät 10.5-
kott.iin vapaiksi , mutta nsostettn vartija lähetettiin saattamaan 
IHeitä kaupungin rajalle saakka .• 

_Myöhemmin Iionee puuhistamlllo kuiiAnldn jotain tullut 
syrjäisten ' iietoon, sillä jonkun aikaa tämän tarauksen jälkeell 
sai ryhmänjohtajammo Messukylästä nimettömän kirjeen, joklt , 
sisälsi hällläl'äsanaisia uhkauksia. Kirjeen lopjlU kuului: ·Me 
olomme päässeet selvi lle potoksestanncj odota vain, sinä. ja to
varisi saatte vielä kuulla sHHi._ 

Kun ulkotyöläisten alati tyytymättömäl joukot sosialistiell 
kiihoitustyön vuikutuksosta .syksyn kuluessa ryhtyivät eräisiin 
väkivaltaisuuksiin muutamia kunnallisia virastoja .ja laitoksin 
kohtaan ja punakaarti tällöin sai tervotulleen tilaisuuden asioihin 
sekaantumiseell, olivat myöskin suöjc\uskuntalaisot valmiinfl, ryh
tymään yhteiskunnan l:iuoj(llijoiksi, huolimatta siitä, ettii. heilti~ 
miltei kokonaan puuttui aseita. Näin oli varsinldn laita silloin 
kun kaupungin valtuusmiehet joulukuun 8. päivän iltana su ljet
tiin kaupungintaloon, missä. heidän tii.ytyi olla seuraavaan Iläi
viiän saakka. U1kotyöJäiset, jotka vähäii Olluen vaatiessaan sekä 
Hahatoimikarnarilta että. Köyhäinhoitohallitukselta heille suori· 
tettavaksi melkoisen pn.lkankorotukson eivät, huolimatta uhka
uksistaan näissä virastoissa olleet päässeet aiheensa pel'ille ja 
jotka nyt odottivat asian ratkaisua valtuustossa. - piiril.tivät 
valtuuston kokouksen aiku na. kaupungintalon ja uhkasivat, ettei 
kukaan pääse pois talosta: ennenkuin ylläl1lainittu anomus olisi 
hyväksytty. Myöskin )lUnakaarti itso saapui paikalle) nimellisosti 
valvomaan jät;jestystä, mutta 1Qdellisulldessa antaakseen parom
pan ponUa työliiistel1 v<la.timuksello. Tunti toisensa jälkeen ku
~ti, ja valtuusmiehet va lmistautuivaL viettämään yönsä kaupun

g.~talossa. 
'l'eknilHsossä Opistossa vietettiin )l uraikaa vaatimatonta pik

kuj ulujuhlaa, kun saapui tieto piiritottyjfoJ} valtuusmiesten tu
kulMta asemasta. Kaikki saapuvHla olevat suojcluskuntalaiset 
tarjod t.uivat hoti lähtemiUin asevoimin vapauttamaan valtuus
miehiä~ Osa jäi kuitonkin opistoon odottamaan hyökkäyskäskyä , 
mutta noin 50-miehi nen Illloruka isjoukko kerääntyi pieninä I'yh-

I 9 I 

1 



I 

I 

l 
~ 

minä. ja kaikessa hiljaisuudessa. torille Palanderin talon edustalle. 
Aseet - muutamia browning.pistooleja, mutta useimmilla. vain 
pamput - heillä. oli piilossa vaatteiden alla, ja maltittomioa. 
he odottivat määr-.i.ystä hyökätä kaupungintalon ympä.rillä. lii
kehtlvän, monin verroin suurilukuiseOJman työläis- ja punakaar
tilaisjoukon kimppuun. Kaupungintaloon suljettujen valtuusmies
ten - joiden puheille insinööri Sulo Reiniö sanomalehtimiehenä. 
oli onnistunut pääsemään - lausuman nimenomaisen toivomuk
sen vuoksi hyökkäysaikeesta kuitenkin sillä kerralla luovuttiin. 
Valtuusmiehet pysyivä.t miehekkäästi kanna llaan, viettiv~t yönsä. 
kaupungint.1.1ossa ja pääsivä.t seuraavana. pä ivänä. kotiinsa. 

Vaikka.kin nuorten teknikkojen joukko täten muodosti suo-
jeluskunnan k (~ntajouk()n , hoidettiin suojeluskunnan kehitystä. 
kuitenkin toisaalta. jo kesällä. muodostetun piiriesikunnan ta
holta. Sekä klubien jäsenten, että muunkin sivistyneen por
variston keskuudessa oli miehiä ja nuorukaisia, jotka. olivat val
miita ryhtymään taisteluun venä.läis-sosialistista väkivaltaa vas
taan. Vanhemmat luonnollisesti olivat varovaisempia ja ha r
kitseva mpia , jotavastnin suuri joukko oppikoulujen yläluokkain 
nuorukaisia halusi sielusta!tll ja sydämestään noudattaa tek
nikoitten esimerkkiä. 

Syksyn kuluessa kohosi suojeluskunnan miesluku siten ni
mellisesti noin 000 mieheen. Harjoituksissa olivat kumminkin 
enimmäkseen vain teknikot mukana. Vasta tammikuun 6. päi
\'änä pidetyn yleisen suojeluskuntain edustajakokouksen jälkeen 
alkoivat harjoitukset saada vauhtia. 

Tammikuussa nuorten mieliala oli korkealta. Toivottiin har
taasti tilaisuutta. päästä mittelemMn voimia. yhä hiiikäilemättö
lIlämmin esiintyvien huligaanimaisten punaisten >sakkien _ kanssa. 
'l'iedettiin kyllä, että näillä oli aseita ja että suojeluskuntalai
silta sellaisia puuttui, mutta toivottiin yhä niitä saatavan. 
Kaikki toiveet ja toimenpiteet siinä. suhteessa antoivat kuiten
kin tulokseksi vain yhden vähäisen 70 kiväärin lähetyksen, jonka 
piiriesikunta onnistui saamaan, mutta. nekin täytyi piilottna. 
ma n.seudullfl, Kangasalle. 

Omalta kohda ltani jouduin suojeluskuntalaisten riveihin 
vasta yhdennellätoista. hetkellä. Marraskuun lakon aikana. 
tapahtuneet inhotta\'at raaka laisteot olivat kyllä herättäneet 
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minussa myötätun toa suojeluskunta-aatteeUe, mutta. tarvitsin 
parin kuukauden ajan vakautuaheni aseiden kä.yttämisen 
siveellisestä. oikeutuksesta. Näin ollen liityin vasta tammikuun 
alussa 10puUisesti aktiivisen vastarinnan puolelle ja saatoin siten 
olla mukana vain yhdessä suojeluskunnan harjoituksessa, tammi
kuun keskivaiheilla. Harjoitus pidettiin Suomalaisessa Yhteis-
koulussa ja siihen otti osaa viitisenkymmentä. eri-ikäistä. miestä.. 
Mieliala oli toivehikas, melkeinpä. iloinen. Harjoittelimme PUl~
sauvoilla,- kuten koulupojat j komennettiin: ,Kivääri olalle, vie!" 
,Kivääri jalalle, vie!., , 'räh~tkää ! . , • Laukaiskaa!', j.n.e. Van
hemmat joukossamme hymyilivät hyväntahtoisesti omille virheil
le en ja. koettivat parhaansa mukaan tieurata nuorempien reip
paita liikkeitä. 'rampereen rahatoimikamarin sihteeri. jo van
hanpuoleinen, mutta. aina hyväntuulinen insinööri K. .J. Karlsson 
- vanhin sittemmin Suinulassa murhatuista. - mafssi täällä. 
innokkaana ja reippaana kuin nuorukainen. Komppanian pääl
likkö, kauppias Kalle Tuulos, voimakas urbeilijatyyppi, komem~i. 
Suojeluskunnan . sihteeri, vakava nuori lakitieteen ylioppilas M. 
Schreck oli myöskin ha.rjoituksessa saapuvilla. ja näytti muuta
mia liikkeitä. - &!uraa,va. harjoitus määrättiin pidettävä.ksi vii
kon kuluttua. 

'l'ii.Uä. väliajalla sattui eräs tapaus, joka antoi meille itse
kullekin ajattelemisen aihetta. Punakaarti otti eräänä. pä.ivänä. 
väkivu.Hoin haltuunsa. lähellä yhtciskoulua, Aleksanterinkirkon
puiston toisella puolella sijaitsevan Vapaaehtuison Palokunnan 
talon. Asestettu kaartilaisjoukko tunkeutui taloon ja vaati pisti~ 
millä uhaten vahtiulestaria päästämään hoidat kaikkiin huonei
siin ; ja kun velvollisuudentuntoinen vahtimestari siitä huolimat ta. 
ei luovuttanut heille avaimia, murtivat punakaartilaiset väkival
loin ovet auki ja järjestivät olonsa. mukavaksi talon tilavissa 
suojissa. 

Tästä tapauksesta. kirjoitti paikkakucnan ruotsinkielinen 
lehti, jonka, samoinkuin muittenkin porvarillisten lehtien , vielä. 
l:Iallit.tiin ilmestyä., m.m. : .'fällaisen raa'an väkivalla.ntyön edessä. 
kysyy ihmetellen: eivä.tkö edes palokunnan vesijohtoletkut olleet 
kunnossa!. Tämä lausunto on kuvaava sille pilkalliselle sä
vylle. missä. siihen aikaan vielä katsottiin voitavan puhua renttu
maisesti puetusta ja huonosti asestetusta punakaartista. 
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Souraavalla viikolla IJidoUävälcsi määrätystä suojeluskun

nan harjoituksesta ei tullut mitään. Niille, jotka. sovittuun 
aikaan .saapuivat paika.\lo, ilmoitottiin, että. harjoitus oli siirreLty 
epämääråiseon tule.vaisuuteen. - Kotiin 'mennessämme 'näimme 
punakj!-artin päämajan valojen \ loistavan kirkkopuiston puidon 
lomitse, ja yksityisiä opäilyttävän näköisiä miehiä Iiikuskeli 

.. siellä täällä puistosso. 
Näistä Ilorin vähän ilahuUavista morkeistä huolimatta emme 

olleet ensinkään epätoivoisia. Suojeluskunnan jäsenmäärän ker
l'ottiin nousseen 1,000 a 1,500 m1theon ja kiväärejä, jopa kuula
l'lliskujakin, sanottiin olevan varmoihin paikkoihin piilotettunu. 
Punakaartilaisten yhtämittainen . veljoily venäläisten sotilaiden 
kanssa herätti tosin huolestumista, mutta toiselta puolen luultiin 
varmasti tiodettävän, että kaupungissa olevat venäläiset upseerit 
olivat päättäneet pysyä täysin puolueettomina. Hallituksen jä
senten onnistunut pako Vaasaanllahutti meitä ja uskoimme, 
ett..1. ulkovaltojen, etupäässä Ruotsin ja Saksan, asiaan sekaan
tuminen kåden käänteessä tekisi IOJlun Mannerin ' haHituksesta ja 
pnhdistaisi maan l'yssistä. 

Muuan suojeluskuntalainen kertoi ostaneensa kiväärin ja 
60 panosta eräältä venäläiseltä. uJlseerilta, jolla kuului olevan 
vielä kaksi kivääriä myytävänä. 

Eräänä iltana pistäyt.yi luonani llIuuan naapureistani, joka 
kertoi jonkun sähkiiteknikon laskeneen , että jos suuremmasta 
määrästä puhelinkoneita poistettaisiin kuulotorvet, heikontuisi 
·virta puh~linverkossa siinä määrin , että puhelut pitkillä matkoilla. 
eivät kuuluisi , mistä luonnollisesti olisi punaisille suurta haittaa· 
'l'ietenkin noudatin kiireesti neuvoa. ja levitin salaisesti edelleen 
tietoa tästä pienestä sotajuonesta. Myöhemmin kuulin sen vabin
goiUavan vain asianomaisen' omia puhelinpattereita. 

Punakaartilaiset olivat nimittäin muutamia päiviä. a~kaisem
min .vallannecb puhelillkcskusaseman ja vangiullcet mekaanikko 
Sivenin, jonka he, eikä aivan syyttäkään, epäilivät sekoittaneen 
joukon puhelinjohtoja. He olivat uhanneet tappaa hänet, eikä 
vieläkään oltu saatu val'maa tietoa hänen kohtalostaan. 

Myöskin suojeluskunnan sihteeri, hra M. Schreek oli vangittu, 
mutta luultiin tiedettävän, ettei hänen luotaan oltu löydetty 
mitään tietoja suojeluskunnasta eikä sen jäsenistä. 
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Näinä. tammi kumi viimeisinä. päivinä, jolloin punaisten toi
mittamat kotietsinnä.t., vangitsemiset, ruumiin tarkastukset ja. muut 
väkivaltaisuudelolivat huolestuttavnssa. määrin lisääntyneet ja 
jolloin porvarillisolla ta holta son Nuoksi 'ei voitu pitää mitään 
suurompia. en om pää. kuin pienompiäkään kokouksia, oli itse kun kin 
pakko hankkia uutisensn tavatessaan tuttavia .kadulla tai kä.y': 
mii.lIi~ näiden ~odoissa. Kaupun gilla. olikin liikkeellä. ~ar$in pa ljon 
väkeu , niin että siinä suhteessa ei kenonkiiän tarvinnut jäädä 
osattomaksi. 

Punaisten väkivaltaisuudet ja. yli mielisyys lisääntyivf\t päivä. 
päivältä, mutta. toisaalta muuttuivat huhut valkoisen armeijan 
nopeasta etenomisostä yhä ' toivehikkaammiksi. 

Ne kertoivat ripeästi sujunoosta venälä isten sotilaidon ja 
puna isten joukkojen aseista riisumis6stn Pohjan maalla ja valkoisen 
armei jan piiä ma,jan muuttamisesta Seinäjoell a Haapamäello, joka. 
näytt.i ta,pahtuneen ikäänkuin kMen käänteessä. Armeijan otu
joukot olivat jo Vilppulassa tai Lylyssä, sfI,nottiin , olipa otuvar
tioita muka jo nähty tiiitaman tienoillakin . MRnnerheimin val
koinen armeija olisi jo viikon tai ainakin kahden kuluttua 'l'am
PJ reen edustalla, jonka jälkeen kaupungissa oleva.n , arviolta 
fJ l\ 6,000 mieheen nousevan punaisen varusviien piankin olisi 
anta uduttava, varsink in kun suojeluskunta åkkiarvaama Ua -
ikäänkuin maasta polkaistuna - ryhtyisi ahdistnmaan sitä sel
käpuolelta.. 

Sellaiselta näytti asema useimpien tapaamieni ihmisten 
mielestä. 

Salaisten lähettien tuomana oli ka upungissa levitetty val
tionhoitajan, senaattori Svinhufvmlill kaikille lai nkuuliaisille kan
sa laisille punaisten vallankaappaukson johdosta antamaa julis
tusla. Si in i~ julistettiin lakkotilaan ka pinallis ta hallitusta vastaan 
kaikki valtion ja kunlain virastot, lu kuunottarnau.a åairaaloita 
ja muita sellaisiu, joiden toiminna n pysähtymisen kautta syyt~ 
tömät apua, tarvitsevat joutuisivat kärsimään. 

1'fimän julistuksen tulk inta, mikäli se kohdistui minun toi
mialanni, köyhäinhoitoon, tuotti minulle jonkun verr~n vaikeuksia. 
'l'oRin voitiin tämä toiminta lähinnä rinnastaa. sairashoidon kanssa, 
mutta toisoita puolen tuntui todennäköiseltä, että. punaiset juuri 
tällä a lalla. ensi sijassa. koeUaisivat toteuHaa aatteitaan ja tä l-

) l J ( 



• 

löin piankin tekisivät lakia kunnioittavalIe virkamiehelle toi
mensa hoitamisen mahdottomaksi. Neuvoteltuamme köyhäin
hoitohallitukseD johtomiesten kanssa päätettii n, että. koetettaisiin 
jatkaa työtä niin kaua.n kuin nmhdollista., mutta että kukin 
yksityinen virkamies itse saisi ratkaista, milloin edellytyksot 
hänen toimintansa ja.tkumiselle lakkaisivat. 
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2. Reipasta toimintaa. 

Lauantaina tammikuun 26. päivänä. kerrottiin kaU)lungilla, 
että melkoinon osa punakanrlia oli komennettu kolmon päivän 
marssille. ArvoiHin tarkoituksona. olevan viedä. joukot pääkau
punkiin a.vustamaan tekoillä. olevassa vullankaapp!\uksossa. Pian 
kuitonkin saatiin tiotäii.., etU1 kaarti oli vain asetottu vmtioi
maan rautatietä Tampereolta 'I'oija laan - mitä tarkoitusta var
ton , sitä ei voitu käsittää. 

Myöskin 8~ojcluskuntalaistcn, oikeastaan va in teknikoiLten 
kOffi!lpailian, keskuudossa olr puhuttu pian tapahtuvasta. lä h
döstii., mutta. suunnitelma. tuntui vielä varsin hämäräItä ja kYI>SY-
l1lätlömfiIUi-. 

'l'ill!-nno kärjistyi kuitenkin päivä päivaltä. 
Useat suojeluskunnan pääUäväisimmistä jäsonistä olivat jo 

monia kortoja vaatineet suojoluskunnan taholta ryhdyUäväksi 
a ktiiviseen toimintaan ja, kun pliällystö ei tähän oll ut suostu
nut kenraali Mannerheimin antaman ilmoituksen vuoksi, varus
ta utuneet yksitellen tai piellissi~ ryhmissä poistumaan kaupun-
gista pyrkiäkseen valkoiselle rintamalle. 

Heti seuraavan viikon alussa tapaukset saiva t uutta. vauh
tia ja kehittyivät nyt eriUäin nopeasti ja aivan odotlamaUo
maan suuntaan. Juuri tähän tilanteen saamaan käänteeseen 
on kiinniteUävä mitä su urinta huomiota., kun nyt jälkoqnpäin 
rnnhnllisommissa oloissa arvostellaan suojeluskunnan johtava in 
henkilöiden toimintaa näinä päivinä. Punaisen kapinan alkamis
piiiviinähtin pidetään maanantaita tammikuu n ~. päivää, ja 
hoidän leirissään tiilIöin äkkiä ilmonneoll levottomuuden ja tar-
mokkaan toiminnan täytyi luonnollisesti jossakin muodossa. vai-
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kuUaa heidän vastustajiinsakin, varsinkin niihin, . jotka nyt 
auttamattomasti olivat punaisten valta piirissä. ja joiden sen 
vuoksi t~ytyi osiintyä. erikoisen varovaisesti j<} salaperäisesti, 

Suojeluskunnan päällikkö, kapteeni Ernst Söderholm, ja 
alipäällikkö, luutnantti Arvo Söderman, jotka molemmat olivat 
'l'ampereen Paporikonttorin palveluksessa, olivat sekä salaisten 
fäh"Ottien että heidäp. työhuoneoseensa piilotetun langattoman 
sähkölcnnäHnkoneen vä.lityksellä, vieläpä puholimiisokin joka 
päivä ol1oot yhteydessä valkoisen armoijan päämajan kanssa. 
Joku päivä. aikaisemmin: 'oli , viimemainitut1 \,taholta lausuttu toi
vomus sotakoulun perustamisosta jonnekin Itä-Hämeoseen, missä. 
punainen" aines ei olisi niin ylivoimaist.'\ kuin 'fampereella ja 
sen ympäristössä. Täf,ä jo. muit.akin suunnitelmia olivat molem· 
mat päälliköt useita. kertoja harkin~eet. mutta punaisten päivä. 
päivältä. kasvava valt~1. ja varsinkin se seikka, . 'että Paperikont
toriin piilotettu sähkölennätinkone eräänä päivänä. löydettiiu. 
tekivät tyhjiksi kaikki heidän, suunnitelmansa. Heitä itseään 
etsittiin näinä päivinä useita. kertoj,t vangitsemi~ta vaTten; joten 
heidän Itäytyi piiloskellii. ori , paikoissa ja he niin ollen saattoivat 
vain aivan tilapäisesti ' silloin tällöin tavata toisensa. 'fällöiri he 
tulivat siihen johtopäätökseen, että. olisi aivan liian uhkaTohkeat<t 
näissä oloissa yrittää suojoluskunnan toimintaa kaupungissa, 
jonka vuoksi he arvelivat tekevänsä viisaimmin koettaessaan 
mahdollisimman pian päästä valkoiselle rintamalle. 

Keskiviikkona tammikuun 30. päivänä he pikimmältään tapa
sivat toisensa Kauppaseura.ssa. Luutnantti Söderman lähti täältä 
Lapinniemen tehtaalle, kun taas kapteeni Söderholm ,jäi Kaup
paseuraan Pellavatoht..'\an insinöörin Robert Lavoniuksen kanssa. 
Heidän siollä puhellessaan ilmoitti kapteeni Söderholm päättä
neensä kaikesta huolimatta kutsua osan sllojeluskuntna aseisiin 
ja viedä sen rintamalle. Toisen osan olisi kuitenkin jäätävä. 
kaupunkiin, voidakseen suurimman vaaran 'uhatossa, jos esimer
kiksi porvarien kotien yleistä ryöstämistä yritettäisiin, tarttua 
aseisiin. ja parhaan kykynsä mukaan pelastaa sen, lnikä. pelas
tettavissa olisi. 

Kauppa,sonrasta lähtiessään tapasivat kapteeni Sörlerholm 
ja insinööri Lavonius Pellavatehtaan insinööri A·. Donnerin,' joka 
tarjoutui saattamaan myöskin 'kapteeni Söderholmin Lapinniomen 
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Kapteeni Ernst Söderholm. 

Luutnanul Arvo Söderman. 
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tehtaaUf!. MatkaUa ei puhuttu juuri mitään. Saavuttuaan teh
taan lähettyville havaitsivat ·he siellä olevan liikkeellä. paljon 
enemmän ihmisiä kuin tavallisesti. Väkijoukossa huomasi kap
teeni Söderholm Teknillisen Opiston ·oppilaan 0, Scha.umanin, 
joka oli saanut tehtäväkseen kuljettaa hänen matkatavaransa 
tehtaalle ja onnistunutkin siinä, huolimatta kapteenin asunnon 
lä.hellä vahtia pitävistä. punakaartilaisista, Schauman aikoi tulla 
puhuttelemaan kapteeni Söderholmia, mutta tämä. sai hänet 
merkeillä. luopumaan aikeestaan. Nyt näkivät he myöskin, että 
Lapinniemen tehdast.:'t piiritti suuri punakaartilaisjoukko, jonka. 
vuoksi kapteeni Söderholm ja insinööri Donner palasivat takai
si n kaupunkiin, mistä edelliselle nopeasti hankittiin hevoskyyti 
Aitolahteen. 

Luutnantti Söderman oli esteittä päässyt Lapinniemen teho 
taalle, mutta kun punakaartilaiset kohta sen jälkeen saapuivat 
ja hän luuli nijden tulleen etsimään häntä, täytyi hänen piilot
tautua sikäläisten insinöörituUavainsa asuntoihin. Punakaarti
laisilla ei kuitenkaan ollut aavistustakaan hänen siellä alastaan, 
vaan he etsivät tehtaan au tomobiiliä ;Jpakkoluovuttaakseen;J 
sen, - Niin pian kuin punakaartilaiset olivat poistuneet, lähti 
luutnantti Söderman matkalle pohjoista kohti. Matkalla päätti 
hän poiketa tuttuun Keson taloon, joka on noin 7 - 8 kilomet
riä kaupungista. 'J.1äällä hän suureksi hämmästyksekseen tapasi 
kapteeni Söderbolmin ja sai tältä. t iedon yhden suojeluskunt.:'to 
komppanian aseisiin kutsumisesta. 

MääräJd tästä oli lähetetty 'l'eknilliselle Opistolle kello nel
jän tienoisssa iltapäivällä. Joukko oppilaita oli koolla siellä ja 
he ilmoittivat olevansa heti valmiita noudattamaan määräystä: 
juuri sitähän oli maltittomasti odotettu. Muutamat tovereista 
olivat jo omin päin lähteneet pohjoiseen päin ja toiset varusta.
utuivat paraikaa samanlaiselta matkalle. ~ Määräys kuului, 
että jokaisen) joka suinkin voi, oli otettava mukaansa taskuaso, 
ja kokoontumispaikaksi oli määrätty )Aitolahden kapein kohta •. 
Jokaisen läsnäolijan oli annettava tieto ryhmätovereilleen. 

Kaupungista poistuminen oli t.ähän aikaan· jo koko lailla 
vaikeata. Kaikilla teillä liikkui kulkijoit.a, epäluuloisesti tarkas
televia punakaartilaispatrulleja, jotka aivan kuin huvikseen pi
diHtelivät ja tutki\'at ohikulkevia. .Matkalle komennettujen oli" 
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sen vuoksi yksitellen ta.i pieninä. ryhminä. eri kohdilta pujahdet· 
ta.va variijain ohi. Paremman käsityksen saamiseksi tällöin 
kohtan.vista vaikeuksista kerrottakoon tarkemmin muutamaill 
kaupungista poistumisesta. 

Bergström ja hänen asuin toverinsa Ranttila lähtivät kello 
kuuden aikaan matkaan suksilla Tammelan vainioiden poikki . 
Tultuaan Hippoksen kilpa· ajoradan luo, kuulivat he äkkiiV lä
heisyydestään Jlimeästi kovaäänistä puhetta, minkä vuoksi he 
erkanivat ja tapasivat toisensa vast·a kaukana jäällä sekä saa· 
pui\·at silten encmmittä. scikkailuiUa kokoontumispaikalle. SieUä 
he kuit.enkin hämmästyksekseen havaitsivat. käsittäneensä väärin 
asestautumisla koskevan käskyn, joten he olivat j~ttäneet aseensa 
kotiin. Huolimatta siitä., että kaupungilla liikkuminen jä lkoon 
kello kahdeksan illalla oli kielletty, palas i Ranttila kaupu nkiin , 
mi!'>tä hänen' Bergströmin reippaan sisaren avulla onnistui uudel
leen vahtien huomaamatta poistua, tällä kertaa mukanaan kaksi 
colt-pistoolia. Hänen saavuttuaan kokoo ntumispaikalle Kiikkis
tc n taloon Aitolahdessa , oliva t suojeluskuntala iset jo lä hteneet 
liikkeelle, multa ol len hyva hiihtäjä saavutti hän heidät vielä 
sa lOana yönä. 

1'alonomist..'\janpojat Matti ja Erkki Han ttiin, reippaita kelpo 
nuorukaisia molemmat, sekä. heidän to\'erln sa Selkee ja.~ Tam.
misto lähtivät matkalle Naistenlahden rannasta kaksittain. Kun 
ensimäinen pari kulki Naistenlahden sillan ohi, kuuli vat he muu
tamien lähellä. olevien punakaartila isvartija.in sanovan: . Kas, 
tuossa niitä. taas meni kaksi •. Heitti. ei kuitenkaan hätyylctty, 
vaan ennä.ttivät he kaikki neljä ajoissa kokoonturoisp"3.ikkaan. 

}<' rans Kanerva, hiljainen, vakavaluonteinen nuorukainen, sai 
lähtiessään hurskaalta ä idiltään jääbyväistoivotukseksi : ~Olkoon 
Jumala kanssasi.~ Eräältä ystävä Itään, joka syystä tai toisesta 
ei itse voinut lähtci~ mukaan, hän sa i browningin , ja niin lähti 
bän kollo seitsemän ajoissa illalla suksilh matkaan Pyynik in 
metsän kautta. 1'aäUä. hän äkkiä. kuuli lähcltään pimeästä hil
jaista puhetta ja. luuli tuntevansa erään to \'crin sa. äänon, jonka 
vuoksi hän varova isesti läheni kahta. hilj,Lkscen eteenpäin hiipi· 
vää henkilöä. ja kysyi, paljonko kello mahtoi olla. Tällöin tun~ 
sikin hän t overinsa J. )'likkoJan, joka myöskin oli mat.ka lla ko
koontumispaikkaan mukanann eräs naistuttavansa, joka kantoi 
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hänon asottaan. Rc..hkca neitonan sai nyt pnlata kaupunkiin ja. 
Illolcmpain tO\'erusten onnistui jännittävän odotuksen jfdkcen 
vaivaloisesti eteenpäin puhkuvan junan iurvissa. livahtaa Porin 
radalla. maNlsivien vaht-ipatruUiell "Ohi, jon kl~ jälkeen he enam
Ill iUä seikkailuitta pääsivät. määräpaikkaansa. 

I~ ri~ät toisot toverit olivat jo ilt apåivällii. heti lä btömiHlräyk
sen kuultuaan koott..'\IU\ot poistua kaupungista sama lta suun nalta, 
mutta olloot vähäll f~ joutua kiinni. He monivät nimittäin aina. 
Santa lahden pysäk illa saakku , missi~ paraiIJnan ol i suuri puna
kaartilais::iakki pi HLmässit jonkinlaista kotitarkastusta. Nyt olivat. 
hyvät neuvot tmpeen, mutta. pojat olivatkin keksali il.itä.. He te
keytyi vät hiukan hlllna laisiksi, hoilasivat., kiroi li vat ja a lkoivat. 
ajaa takaa 1l11llitu rnia. rada lla k.ulkovia tyttöj i~. Ja punakaarti
la iset mieltyivä.t heihin he.1i siinä mflä rin, et tä. pääsUvii.t heidät 
esteettä. ohi. Eihän korpi,i korpin silmää puhkaiso! 

Useimmat matkaan lähtijöislii. poistuivat kuitenkin kaupun
gista MustnulaMen sfltamall tienoi lta. 

Kiire ja lähtökåskyn levittii.rnistii. huit...'lnneet vaikeudet 
vaikutlival , etlä. sekä. määr[~yksen muoto ett.ii. sen sisäl
lys melko laill~~ muuUu ivat sen kulkiessa. mieholtä. miehelle. 
Kerron tii.ssU.. vain , millaisena sen itse sain. 

Keskiviikkoiltana, tammikuun 10. päivänä vähän yli kello 
seitsomän, ku n eräs vali okunl..akokolls köyhä inhoidon kansli assa 
jUUl"i oli iOPPUllUt ja olin lähdössä kotii n, kutsuttiin minut otei
SCflll, missä t.apasin erään tutun suojcluskunta.laisen. Hän kuis
kasi min ulle: ,Nyt. ovat asiat hullusti. Punaiset ovat päässeet 
jäljitlel tlme. f,uettelo suojeluskunnan jäsenistä on löydotty Lapin
niemen tehtaalta , ja moidän täytyy nopeasti poistua kaupun
gista, muuten meidät kaikki vangitaan ensi yönä. Kokoonnummo 
vanhan nimahuon een luo ja marssimme sieltä. Schreckin huvilaan 
Kiikkisiin Aitolahdossa. Aseita ei tarvitse oUa,a. lllllkafl.,n, ellei 
joku sitä tahdo) s ill i~ niitä saamme kylli~ tarpeeksi ma tka lla. 
OUakal~ sauppaat jalkaan ne, si llä jäällä on luultavasti märkää. 
Etsi n teitä jo kotoanne, joten he siollä tiotävät asiasta._ -
Kädonpudstus ja hän kiiruhti saattamaan käskyä cdolloen. 

Sanoin lyhyesti hyvästi apulaisiIloni vimstossa, mainitse
maUo. mistä oli kysymys) vaikkakin olisin voinut luottaa heihin. 
jo. he myöskin · aavisHvat, että jotakin tärkeäU\. oli tokoillä . 
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~otillmtkalla tapasi'n Säästöpankin kohdalla erään hyvän 
ystäväni. Kun siini~ seisoi kaksi punakaartilaista vahdissf\. valais
tussa porraskäytävässi\, täytyi meidäl\ lHennä: hiukan eteenpäin, 
ennenkuin voin kertoa edessä olevasta matkasta. - ~Etkö voisi 
antaa nuorempien mi esten hoitaa tätä !~s iaa), kysyi hän. Mutt..'l. 
mi nä lausuin mielipitcenäni , että minun 41 vuoden ikäni vielä 
oli asevelvollisuusiän rajan alapuolella,. ja sanoin va rmuuden 
vuoksi hänelle kiitokseni ja jäähyvåisot ainaiseksi. 

Kotona vaimoni ja lapseni vuodnttivat kyyneleitä, . mutta 
kukaan ei koettanut pidättää. minua Iä.htemästä.. Kun palvclus
tyUönullo muiden huonojen ominaisuuksien ohessa oli osoittanut 
myöskin hyvin. punaisia taipumuksia, täytyi meidän hillitä itse
ämme, ottemme herättäisi hänessä. epäluuloja. Lähin punakaar
tilaisvartiohan oli niin likellä . 

Koska of\'elin , eWi paris.'ia päivässä.saavuttaisimmo val
koisen armeijan, jossa minä tulisin palvelomaan tavallisena so
tilaana kruunun muonulla . jätin kaikki rahani kotiin, pistin kii
I'eessä kol me voileipää. taskuun ·ja parin kuivil\ 'sukkilt toiseen 
sekä pienen 'vnnhamallisen 1'8volveri ni pitkävul'tisiin pää llysken
kiini. Siinii. koko varustuksen i! 

Näinä. lyhyinä Iiihtöhetkin ii. valtasi minut omaistcni jiittä
misestä johtuvan huolen ja lii kutuksen ohella, ihlll eellinen) ylevii. 
tunM. Sana . isänmaa. . kohosi sieluni silmien eteen kuin päiväil
paisteinen kosäinen maisema, ja siitä. säteilevä valo laskeutui 
ikäänkuin rauhoitt avana ja velvoittavan f\. voimana sydämeni kuo
huvion tunteitten ylitse. Suu<leltessulli ji\åhyväisiksi kyyneltyneitä 
pikku poikiani , kehoitin ' hoitii. kasvamaa.n äidin turvaksi ja us
kollisesti palvelemaan rakasta isänmaata.. 

Ja sitten ulos illan pimeyteen .. . 
Kfn'elin rauhallisesti et.eenpäin, jotta en herii.ttäisi huomiota. 

Kadut olivatkill melkein autio!. Koetin päästä vähemmän käy
tettyiL Hetit Näsijärven rantaan, mutl a tällöin minun täytyi 
kulkoa kosken yli vievän rautatiesillan alitse. Sillall ,~ seisoi 
vahdissa kaksi asestettua punakaartilaisia, joista toinen minun 
siltaa lähestyossäni ärjäisi: ,Mitä. te täällä t.eette? .. - ,Olen 
tavallisolla iitakävelyltänh , vastasi n muh(~lIisesti. - ~Jaa , mutta 
ei täältä. ketään sillan alitse päästetä ~. sanoivat he. ~ ~ Vai niin , 
no kiHinnytåän sitten takaisim, vastasin, panin kätlet sellin taa 
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ja lähdin laiskasti kävel~mää.D takaisin päin. Heti päästyäni 
heidän näkyvistään kuitenkin käännyin ja riensin toista tietä 
Näsilinnan mäen yli Mustanlahden satamaan, . 

Olin toivonut .matkalla tapaavani jonkun tai joitakin meikä
läisiä, mutta. kaikkialla oli hiljaista, ja kun varovaisesti lähenin 

" kohtauspaikkaa, ·uimahuonetta, ei sen låhettyvilläkään näkynyt 
ainoatakaan . ihmistä. Olinkohan tullut liian aikaisin tai liian 
myöhään. No, pahimmassa tapauksessa osaisin yksinkin yli jär
ven. Useimpien Aitola.hden talojen oli kerrottu olevan valkoisia, 

Päätin kuitenkin odottaa hetkisen ja asetuin jäälle sataman 
sähkölamppujen valopiirin ulkopuolelle. Äkkiä kuulin muutamia 
la.ukauksia. siltä suullnalta missä äsken maioitut. siltavahdit oli
vat, ja luulin näkeväni miehon jonkun matkan päässä kiiruhta
van a las jyrkkää rantarinnettå. Myöhemmin sain tietää, että 
se oli eräs meikäläisistä, joka oli tullut S<lmai1 tietä kuin minä
kin ensin ai~in ja huolimatta punaisten vahtien uhknuksista 
mennyt sillan Q,litse ja myöskin päässyt perille. 

Vasta pitkän ajan kuluttua tuli eräs mies satamasta jal:m 
a las jäälle. Menin häntä vastaan ja esitin itseni. Hänkin sanoi 
pimellsä, ja kun se oli ruetsalainoll ,· kysyin hänoltii heti ruotsiksi, 
'oliko hänkin matkalla Aitolahteell. - ,En" vastasi hän, ,mcitä 
on kuusi rautatieläistä., jotka aiomme mellnä suoraan pohjoista 
kohti rintamalle. Mitä varten teille on määrätty sellainen mutka 
itään päin?, - Kysymykseen en, ikävä kyllä, voinut vastala. 

Hetken kuluttua tuli kolme muuta rautatieläistä ja vielä. 
jonkllll ajan kuluttua vihdoinkin muutamia minun komppania
tovereistani. Joukkomme oli nyt kasvanut, 7 mieheksi, jonka 
vuoksi pidimme viisfimpa.na lähteä liikkeelle, Hetkisen kuljet
tuamme näimme muut.nmain tummain haamujen lähenevän 
meitä sivulta päin. Arvelimme niiden olevan meikäläisiä, muUa 
varovaisuuden' vuoksi huusimme kuitenkin: • Valkoisia, vai pu-
naisia? - , Valkoisia tietysti" vastattiin, ja pian ho olivat 
liittyneet mfl.tkaamme. 

'I'ässii. erosimme rautatieläisistä. Valitettavasti!, He pääsi
vät onnellisesti perille ja saivat taistella voittoisan armeijan mu-
kana, kun sitävastoin me - - -, Mutta sitä emme silloin tien 
neet, vaan jatkoimme ' matkaamme yhtä toivehikknina kuin he
kin, 
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Puolisen t'Jntia kuljettuamme yhtyi joukkoommo uusi ryhmä. 
tällä kerralla kymmonkunta poikaa, ja hiukan etempänä nousi 
tlrään tienviittakllllsen takaa kaksi siellä kyyrylliiän ollutta 
miestä, nekin ystäviå. He sanoivat nähneensä. kaksi hiihtäjää, 
jotka olivat vähän kau empana mennoet lahden poikki ristikkäin 
meidän Illatk,tsmmtammo kanssa ja joiden ho eivät arvolleet 
kuuluneen mcikäläisiin. Myöskin he luulivat nähneonsä. valo
merkkejä rannoilta. Arvattavasti siellä oli punakaartilaisia: • 

Jatkoimme sen ' vuoksi matkanllll1l6 äänettöminä.. Noin tuu
tikaudon kuluttua, lähostyossämmo orästä ulkonevna njentä. 
juoksi sieltä muutamia I~liohiä. reippal\Sti vastaamme. Siinä oli 
vihdoinkin komppanianpiiällikkömmo ja oräitiL muita lisäksi. 

- .Onko teillä nso ita~. oli hänen ensimäinen kysymyk· 
scnsä. Vain ka hdetll\. tai kolmella meistä. oli revolveri, sill [~ 
meille oli sanot.tu, että saisimme aseita matkalla. - ~Niim, 
sanoi hUll, »sf\.llotnanhnn, että meidl1n pitäisi saada 70 kiväiiriä 
Kangasalla , muUn olisi hyvä, jos olisi muutamia. jo ennell-
kin o. 

Meidän käsketti in sitten mennä rantal'inncUä. ylöspäin , hä.· 
Ilon jää(lessäiin odoUnmuan uusin tulijoita.. 'I'ulimme hyvin ra
kennetun ta lvihllvilan pihalle. Siollä kohtasimme asostetun 
vartijan, joka. ilois(l.st-i IULlslli: >Kii.ykftä. sisään, kyllä siellä. on 
tilaa , . 

Rakennuksessa oli kyllf~ sekij. tilan otlf~ valaistuksen laita. 
vähän niin ja lläin. Jokn huoneessa vilisi I'cippaihL ja. puheli
lI it.--.. nuorukaisia. Huvilassa. ei nähtävästi tah 'ella. asuttu, vaan 
oli sitä tilapäisesti lämmitetty. Mutta. kaikki olivat tyytyväisiä 
voidessaan heittäytyä. makuu lle lattialle lovitcty illo oljille ja 
nauttia tnkk avalkoitten suloisesta lårn lllöstii. - Täällä. tapasin 
myöskin muutamia tuttavia, Ill. ID. ryhmäpäällikköni, kirjakaup
pias V. Olonin, insinööri 1(. Karl sson'in y. m., mutta useimmat 
olivat tuntelhattomia, enimmii.kseon 'l'runpcl"Oen.'l'cknillisen Opis. 
too oppilaita. Päällystö piti kokousta eräässä huoneessa, eikii. 
kenelläkään tuntunut olevan tietoa heidän suu nnitelmistaan. 

Puhcensol"inan halk i kuului äkkiä helposti tunnettava, käs
kemään . tottunut ääni. Se eli toknikoitlen tarmokas harjoitus· 
päällikkö, hra J. Mikkola. - ,Kuka teista.. pojat, liihtee katkai 
semaan puhelinjohdot Hissi\ lähellä olevaltf\ koskusasemalta? 
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hän kysyi, Usoita haluklwita ilmoittautui, Tehtävä a nnettiin 
K. A. Karppiselle ja hänen ryhmälleolI, johon kuuluvilla kai
kil�a oli aseet. Hiln kertoo siitä: 

>Meitå käskettii n toimim<k'lll ripeästi jn, kehoitettiin ensi 
ty-öksi kursailemaUa silrkcmiiän mkennukscn akkunnt, jotta. 
koskusascmall hoitaja oi voisi ennen ovien iwaamista soittaa. min
nokään. :MuUa kun lähostyirnme syrjässä sijaitsevaa yksinäistä 
mökkW" jossa koskusaserna sijaitsi, alkoi minusta tuntua vaston
miolisoltä niin kovakouraisesti häiritä sen asukkaitten yörauhaa. 
Lausuin Lovoroilloni: .Ei kai mciclän taf\' il<;o rikkoa akkullil<l, 
kylHi no muutenkin heti tulevat avaamaan., Tähän eräs to
voroistani vastasi: ,i'llutta kuulithan, että meidän käskettiin 
niin iohdit.. Tottakai meidän on toteltava., Sanoin silloin: 
>No, si nä voit tehdii, sell s itten y ksi n, me toisot seisomme vain 
Hihellä,. Kun sitten tulimme rakennuksen li ihelle, meni siis 
mainittu toveri[]i akkunan luo ja. särki pistoolinpcrällä son yh-
den ruudun. Lasinhelinii.n ohella kuului huoneesta säikähty
neitä naisen ja lapsen ääniä. Menin nyt akkunan äärcon ja 
lausuin rauhoittavasti huoneessa olijoi!to: , Alkiiä pelätkö, emma 
tee toillo mitään pahaa. 'I'ulkaa ll ~·t vnin hoti avaamaan ovi , 
älkääkii, koskeko ]luheli nkonecscen •. Pian avasikin mieshenkilö 
ovon. 'l'O\'o ri ni halusivat suorittaa tehtäviinsä niin sotilaallisesti 
kuin sui nkin ja seisoiva~ aseet ojennettuina oven avaaja.a vas 
tassa, mutta lIlinä kumensin heidät laskemaan aseensa ja aloin 
selittää asiaallllllO keskusrtseman · hoitajaIlo. )On ikävää, ottii. 
tiiliä tavalla tulemm o hiiiritsemään teitä, muUa olosuhteet vaa· 
tivat sitä. Alkää polii.tkii meitä, meidän ti~ytn vuin tehdä pu
hl3linkeskusasema ki~yUökelvf)ttoll1aksi}. Sitton menimme sisään 
ja erils tO\'aroishtni1 joka oli ]luholinmekaa nikko, irroiUi nopeasti 
ja kiltovästi koskusasemapiiydästh johdot, soittokellon ja kuulo
tOr\'on, jotka viimomainitut otimme lOukaHmllle. Perhe tuntui 
rauhoiUunoon vakulltllksistalllmo. Siihen kuului kaksi puoli
kasvuista lasta, jot.ka olivat tikillisen horäämisen.<;n, jälkoen vielä 
puoleksi unessa ja joila. akkunasta tule\'a kylmä ilmavirta vii,· 
risyUi. i\[yöskin mios vali tteli vahinkoa. L,tinasin eräältii. to· 
veriltani ' 10 markkaa ja ,lIl noin sen koskusasolllan hoitajalle 
korvaukseksi rikotusta ruudusta) ja kun liihtiessämme vielä tar
josilllllle hänelle savukkeen ja ystävällisesti sa noimme perheelle 
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hyvästi, tuntui minu~ta, ettå erosirnHlo ystäNinä ja ettei meistä 
jiiiinyt mökkiin btkcma muistoa •. 

Mainitun joukkueen sU(Jrittaossa saamaansa. tohtä\'ii.ä koetti 
majapaikassa, Kiikkisi~sii" oleva miehistö parhaansa. mukaan 
nauttia lepohotkostä. Kello yhdeltä piti matkna. jatkoUamall , 
joton ei ollut paljon aikaa levähtiimisoen. Keskustelu hiljoni 
vähiteIlon joka huon ce;;sa . Mutta Iluk kumisesta ei tullut mitään. 
si ks i jälluittYlloinä olivat kaikkien mi elet. 

- ~ gikö kukaan osaa. Si beliuksoll uu tta J ääkärien marssia?~ 
kysyi joku lattialla le ikovista, - - .Sävelen minä kyllå osaan, 
!Hutta en sallojiL~, lausui minun vierustovorill i, kookas nuoru 
kaincn. - ~No, illlllahan kuulu,v, .hutl(\oUiin usealta taholta. 
lIIutta tuskin hän ol i cllIläUäny t täytcliLisellä lJary toonill aan ml
la.Uaa muutamia tnhteja, kUlJ jo illikkola oli äkäisonli, o\'eJla. -
)Kuka laulaa Uilillä'? S uu ki ill lli heti! Se yoi kuulua IIl C/'siiiill , 
emmekä tiodä. Illillkiilaista väkeii. ti.iållii on liikkeellå». 

]{ahatolmikamarin sihteeri 
insinööri K. J. Karlsson. 
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3. TositoimessQ. 

Lyhyt lepohetki loppui pian, ja lähwmerkki annettiin. Eräässä. 
huoneessa oli valkoisia käsivarsinauhoja ja joks.inon kiinnitti sel
laisen hihaansa. So oli ensimäinen Hitarimerkkimmo., Tuntui 
kuin olisimmo sen kautta tulleet kirjoitetuiksi voittoisan valkoisen 
armeijan luetteloihin. 

Ennen lähtöä IiihotU päällystö ta lon nuo ren pojan souraa
vMn l)y~ähdyspaikk na.mme, Lihasulan ta loon Kangasalle, ilmoit
tamaan tulostarullle ja ottamaan solkoa kulkutien turvallisuudesta. 

Pihalla järjestettiin meidät riv iin ryhmittäin. Samalla meille 
ilmoitettiin tUllnussa m~ . . Se oli . Mikko!hj ja Vtlrmuudon vuoksi 
saimme myöskin vastntunnuksen, .Kuopio •. SiinA kaikk i, mil.ä. 
saimme tietää, muUa kelpo sotilai na olimme kärsivällisiä ja tois
tclimme puoliääneen itseksemmo _Mikkeli ---.: Kuopio_. 

Päällystömmo oli ku itenkin ryhtynyt varokei noi hin. Ensin 
liiheteHiin matkann v- miehinen etujoukko. Koko pääjoukon 
ympäri asetettiin lisäksi hiihtäjäketju. Ja sitten k,omennettiin : 
)Eteenpäin, mars _, ja joukkomme läh ti liikkeelle. Mikäli pime
iihkössii yössä. saatoimmo havaiL'l, näytti moistä joukkommo aika. 
mahtavalta. Nim cnhuudon mukaan meitä. lä hdeUäussä. itse asi
nssa. oli vain 82 miostä.. Ikä.vä kyllä. unohdettiin lä htÖkiireosså. 
ulommainen vartiomiehist.ö, 7 poikaa, jotka. vasta. jonkun a.jan 
kuluttua saivat tied(ln lähdöstä ja saa.vuttivat meidät sittemmin 
Ruutanassa. 

Minä. olin lähinnä. viimeisenä rivissä. J~de lläni kulki 'l'alll-
parecn kaupungin sähköl aitoksen johtava insinööri Uj. Svanstl'öm 
ja ta kanani konttoripää llikkö Julius D1omstedt. Ensinmainittu 
oli, kuten useimmat meistil, erikois.en toivebikknalla mielellä. ja 
me keskustelimmo puoliiHinoon varsin vilkkaasti kä.vellessämma. 

126( 



- »Täm[~ on hirvittävän siveellinen kulkue_ , vitsaili hän, 
>va lkonauhalaisia jok'ikinon. Niinpä lliin. kyllä. valtio saisi lah
joittaa meille ainakin kunnollisen kiväärin ja pienen ritarimer~in 
1åmän kävelyrotken muistoksi - _ -_. 

Puolen tunnin marssin jälkeen lähestyimme muuatta aivan 
tien vieressä olevaa. maataloa .. Eräästä akkunasta näkyi valoa, 
mutta kun tulimmo talon luo, sammutettiin tuli. 'l'alon omisti 
maisteri (nyttemmin tohtori) Rurik Pihkala, joka muutamia. päi
viä aikaisf!mmin oli lähtonyt pohjoiseen ri ntamalle. - Vasta 
tää.lIi~ näin Iiiheltä päälli kkömmE', kapteeni Söderholmin, jota. 
aikaisemmin en ollu t edes ulkomuodolta tuntonut. Kun hän 
huomasi valon sammuteUavan t...'tlossa, käski hän erään .pojan 
m~nnä rauhoittamaan talonväkeä ja ilmoittamaan, ottä olimm6 
suojeluskunt.alaisia emmekä punakaartilaisia. Lähetti toi pala
tessaan terveisiä talon emännältii" joka ilmoitti, eUä hii,n mielel
lään olisi taljounut moille kupin kahvia, mutta ottä so nyt oli 
mahdotonta, kun hän niin myöhään oli saanut ti edon tulos
tamme. MuUa jos halusimme nauttia raitista vettä, niin 
sitä kyllä oli saatavissa. Ta.rjous hyväksyttiin yksimielisesti, ja. 
nyt alkoi marssi keittiönportaita ylös keittiöön, missä talon ys
tävällinen rouva itse hoiti tarjoilua, ja sitten ulos pääporta.ittoll 
kautta. U10smCDncssään joukko poikia kumminkin istuut.ui sa
liin , yksi istui pianon ääreen ja soitti Porilaisten marssia.. 
- ISoita Vaasan marssh, huusi joku. - .En osaa sitä" vastasi 
soittaja. Minä. k'\l'jouduin tämä.n vuoksi esiintymään ja soitin 
parhaan tait oni mukaan pyydotyn kappaleon. 1'unt ui ikäänkui n 
olisimme halunneet lähettää kaukana Pohjanmaan pääkaupun
gissa ole\'aUe oikealle halliLuksellemmo tervehdyksen, että tah
doimme olla. sen uskollisia ja urhoollisia poikia ja etm kiiruh· 
dimme tarjoamaan sille palvelustammc - - - -. 

'l'iillä kerralla ei Mikkolakaan ryhtynyt, meitä moitti maan· 
Soittoharjoit.uksen päätyttyi~ lähdimme taas ulos pimeään 

yöhön. Nyt toimitettiin pikainen asevaraslomme tarkastus. Sitä 
kertyi viitisen toista pienempää. l'6volvcria ja pistoolia} 9 mauser
pistoolia ja yksi saksalainen sotilaskivääri. Asestetut jaettiin 
kahteen ryhmään, joista toinon asetettiin et.ujoukoksi ja toinen 
jålkijoukoksi. Sitten jatkettiin matkaa, kun ensin oli määrä tty, 
ottä kaikkien tilli ehdottomasti olla vait i. - Valtavan jättiläis-
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käärmeen kaltaisena äänetö n kulkueemme kiemurteli eteenpäin 
hämärässä yössä, poikkesi a las jäälle, kieui eriUin sMrenf nousi 
vastakkaisella rannalla uudelleen maalle ja katosi metsänreunaan. 

Jo Kiikkisistä lähdettäessä oli puhuttu, että mo matkamme 
varreHa lpis1i~yty i simmo . Aitoiahden työväenyhdistyksen talossa 
saadaksemme hiukan IisiHi. aseita. Arveltiin ltyllä , ettei niitä 
s iellä. paljoa olisi, IIlUUa. pa remlli vähänkin kuin ei mitään, ja 
Qlisi han myöskin hyvä. puhdistaa matkan ' va rrella sella iset pa i
kat, joista käsin meidän solkäpuolellemme olisi voitu hyökätä . 
. Monet· pitivät kuitenkin koko toimenpidettä jokseenkin hyödyt
tömänä. Omalta kohdaltani mielin kul keissallltlle, mi nkäla iseksi 
hyökkä.ys Il lUodostuisi ·ja saateUaisii nko se sll orittaa herättämättä 
ympäristöä laukauksilla. ' Mielikuvituk:;;esSl.Uli laadin suunnitel
mia." mitenkä reippaat poikal1)me hiipisivi\.t. rakennuksen nurk
kien ympäri punaisten vahtien kimppuun , joit'a tuskin oli llIuuta 
kllin yksi tai kaksi, ja tekisivät heidät vaamltomiksi, ennenkuin 
ho cnnä ttäisivät ampua ainoatakaan laukausta. 

Etujoukko, juhon kuuluiva t Selin, Nyys~önen, Erik Valli n 
(ammuttu Suinulassa), Arvi Perttula (kaatun ut. sittelllmin vapaus
sodassa) sekä eräs mies ja eräs poika Kiikkisten talosta, oli tällä 
välin tutkinllt työväentalon ym päristöä. Selin kertoo: lKun 
varovaisesti lii.hestyim mo taloa, oi siellä. näkynyt. ainoatakaan 
elävää olentoa. Hiivinllllfl a ina akkunain luo saakka ja kurkis
tiili me nopeasti sisää n. Sielläkin oli pimeäm ja hiljaiRta. Kun 
si tton myöholllmin sain tietää , ettii. lloikamm(lf jo iden oli määrä 
yllå1.täen valtata talo, oli vat tavanneet ulkona seisovia vart ijoita, 
en voinu t käsi ttää mu ula. kuin ottä talossa nukk uneet Jluna
kaart ilaiset meidän \'arovaisuudesta lllllle hllolilltalla oli vat. he
ränneet ja alkaneet · varustautua. 

Kaksi meistä palasi nyt tuomaan t ietoja pääjoukolte, joka 
kohdattiin sen juuri lähtiessä Pihkalan ta losta.. '1'oiset jäivät 
eriUin tienristeyksen· luo työväentalon läheisyy teen. Heidän s iinä 
seisoessaan läheni heitä mallntiel<\ myöten kaks i miestå. Etu
vartio pysäyu.i miehet ja kun nämä tun tuivat. epäilyttävi lt ä, pi
diitottiin heidät ja jäto ttiin myöhollllll in piiiillystön haltuun .• 

Päiijoukko lähestyi nyt siis kylää· ja koko rivi pysiihlyi 
maant ielle pellonreunassa olevan pienen klllllrllUIl luo, jonka ta
kana t.yöväenyhdistyksen talo sijaitsi. Noin kymrncnon miestä 
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käsittävä komennuskunta asestoUnja. miehiii. lähotettiin kierto_ 
t.eitse talon luo, Me muut kuuntelimIHe jän nitykselH~ jokaista. 
ääntä peltoläyrään toise lta· puolelta.. Akkiä kuulimmo sieltä · tc
ri~vän huudahduksen: .. >AntauLukaal. ja si ihen annetun vas
tauksen: >Me elll me antaudu., jonka jälkeen pa llIahti lIloniaila. 
laukauksia. äänekkäästi kajahdeIlon hiljaisossa yö~sä. Sitten oli 
kaikki hilja.ista. Hotken kuluttua. tuli luutnantti SÖIlcrman juos
ten ascstetu n jiilk ijoukon luo Inusuon: >Mitähiin no siellä niin 
kanan viipyvät; kiimhtakaa sinno katsomaan) tarvil sevatko 110 
apua>. Kymmenkunta meistä. hyökkäsi heti mutkaan ase kä
dessä suorin ta tietii. yli pellon. Mutta meillä. ei ollut suksia ja 
piiäsim rne sen vuoksi vain hitaasti eteen pä.in pa.ksussa. lumessa. 
Mmmll meistä. putosi erääseen ojaan vyötäisiään myöten ja minfi., 
jota viime vuosi na usein oli vaivannut katarri, hnvaibin, etteivät. 
kouhkoni, jotka. ennen olivat olleet varsin vahvat, nyt oikein 
tahtoneet voida kestää nopeata melloa. PeriIlo kuitenkin .pää
simme ja keriiiinnyh ume nopeasti yh teen ryhmiUin erään piha~ 
rakennuksen nmkan taakso. Pihalla liikkui joukko tummia. 
olentoja. Huusimme näillo useGt ojennettuina: > VAlkoisia. vai 
punaisia.?> - >'I'ulkaa. esiin sieltä vai n>, vastattiin meille -ja. 
katsokaa., ol,ko näitä. vielä lisää s i~ä ll f~ ta lossa tai kella rissa.> 
JuuksiJlllHe heli paikalle ja näimllle muutamia pojistamme V!lI'-

Hoi massa. kolmen punakaartilaisvn htia., jot.ka soisoivat kädet yl 
häällä, muutam ien toisten poistuessa. pirneäiin toisen vankijoukon 
keralla. Kaikk iaan lieneo va nkien lukumäärä ollut JO å 12 
miestä. Kun meidän oli ma hdotonta. viedä muka namme niin 
montaa. miestä, keksi päällystömme pienen sotajuonon. Miehet. 
komennetti in riviin pohjoiseen päin, Teiskolm, vioviille maantielle, 
hoidän käskettiin pitää kitdet pään pääll ä ja sitten komennettiin: 
>Eteenpäin, mn,rsl . Päällikkörnrne huusi vangeille heidän liik
keelle lähdettyään: ,Jos henkenn6 on teille kallis, niin älkää. 
katsoko taaksenue, ii. lkää pysåhlykö, älkääkä poiketko puis tieltä, 
sillä teidän takanauno ja sivuillanne metsässä. kulkee ascsteltuja 
miehiii ) jotka heti ampuvat toUclemnUoman.> - 1'odellisuudcssa 
ei heilä. kukaan seurannut) vaan saivat llfl tallustella yksinään 
eleenpäin niin ka.uan kuin lumous kest i. Ja niin kyllä oli laita 
hyvän aikaa) sik.~ i peloissaan miehet olivat. 

SilIii. aikaa. kuirl viimoksi tulleet toverit nuusk ivat yltym -
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piiri talossa, monin minä pienen ryhmän luo, jos!..'\ kuului 8UI'
keata valitusta. Siinä. oli eräs työväentalon vnrtijoihin kuu lunut 
suurikokoinen mies, joka oli haavoittunut. Koska olin jossain 
määrin .1ää ki1.somistaitoineIH, en r;aattnnut olla pysi~htymättä 
hetkf>.l!.s i a uttamaan miestji toisten jalkaessa~,ta lon tarkastusta . 
Talutin . hänet sisään erääseen suurehkoon huoneoseen, missli. 
kynUilänlJätkä pa loi pöydällä. va laiston muuta mia tusinoi!..'l. la.
soja ja · ka hvikuppeja, jotk a nähtä.västi olivat siinä edellisen il -
lan .illnnvieton. jäleltä. I~riiästä sisemmästä huoneosta tuli 
muutamia. naisia. vapisten ja kovin säikähtyneinå. . Horra Ju
mala, kuinka meidän nyt käy . , he kyselivät. ltIi ni.i. rnuhoiti n 
heitä seliUärnällä, ettemme olleet ;mitäUn I'yöväreitä , jotka te
kevät p<thaa tur vattomille. >M~ taistelemme isänmaan puolesta. , 
selitin , mutta he eivät nä.yttä neet voi von käsittää sitä . Heidä.n 
oJlpimesta rinsa olivat nähtävästi poloithweet heidät sydänjuuria 
myöten jutuillaan .lahLnroitten . jll lmuuksista . Naiset a uttoi vat 
minua kuitenkin riisumaan haavoit tuneen ja asettamaan hänot 
makaamaa n turkkinsa päälle la ttialle. Haava ei ollut vaara lli
non, se oli vain vähäinen lihashaava vasemm assa. olklwarressll , 
muUa pelko tun tui suurentavan vaa raa mi ehen mielessä .• Pääs
tä kää minut va in kotiin , vain kotiin _, voivoUeli hän niinkuin 
pelosta suunniltaan oleva. lapsi. 

Puuhatessani siinä haavan kanssn tuli minull siiäli miestä. 
Hän oli a ivan vnrmaan yksi sosia listien kauniilla Jup3uksilla 
hnrhaan johtamista tiolämä Uömisll \ joukoista . Nyt hän sai kär
siii. sen vuoksi, eWi. oli uskonut näihin .hyvii.ntekijöihiu>. -
Eräs suojeluskuntalainen saapui huoneeseen ja antoi naisil le 
hiuka n hluLVRsa lvM, jOh1 hänellä oli laukussaan, soku. kiiruht i 
s l tten hms pois. 

Minun herkkä tuntcisuuteni oli kuitenkin pidattänyt minua 
liia n kauan. Kun tulin ulos, oli piha tyhjä.. Viimeksi sisällä 
ollut sliojeluskuntalainen oli suksin een häipynyt näkyvistä . 
Ryntäsin sisiiän Ija pyysin erf\stä na isista neuvomaan itseIloni 
tion. - )Tuonnepäin ne menivät riihen taakso., hän sanoi. 
Minä Hlhdin juoksema an osoitettuun Slluntaau , muUa en voinut 
havaita. vähäisin tåkään liikettä sillä IIllltka lla, minkä silmä. saa t
toi eroittaa alkavassa heikossa aamunsarastu ksessa. Hyökkåsin 
erään tien vieressä olevan ta lon pihaan, ajatellen, että sie lt i~ 
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kai oli herä.tty lauka uksiill ja ehk ä. nähty meikälä isten marssivan 
siitä ohitse. Luulin nä hneeni eräässä. akkunassa ihmisen, mutta 
kun kolkutin ovelle, kuului sisältä. va in jonkinla inen kelaua niin · 
kuin joku olisi pudonnut sangystiL - tai ehkäpii. siellä. kaadet
tiin !Jonkki oven eteen - jlL sitten oli siellä kaikki hiljaista 
minun uudistetuista kolkutuksistani huolimatta . Nyt vasta huo
masin, että olin juossut re volveri kädessä ja. ehkäpii. olin näyt
tii.nyt phneii.ssä kovinkin jJeloittava lta ja sot.:'l isella. -' No niin , 
sain jatkaa matkaani miten parhaiten osasi n, vaikkl~ soutu oli 
minulle täyiin outo. Koetin j[mnittää. paikallisaistiani saadak
seni selville minne päin mei kä l[Lisot olivat menneet, ja marssin 
kyläteitä. pitkin eteenpäi n niin nopeasti kuin suinkin jaksoi n pa· 
koittaan keuhkoni mahdollisimmanan kuman voimanponoist.ukseen. 

Hyvän aikaa kuljettua ni näi n vihdoin jonkun liikkuva n 
etäämpä nä. met.sän reunassa. Siellä olivatkin poikamme, jotka 
a ivan hiljaa rivissä IlHwJsiva t eteenpiiin. 

Vielä. hetkisen 1101lllistell.uani olin saavuttanut heidät ja ha
vaitsi n tyydylyksekscni, eUä jä lkijoukon mukana nyt oli kaksi 
hevosta votäon s lIksikuormia. Sain näin ollon vä häsen l eväti~ 

toisen kuorman pää llä. Rräs -toveroistani kantoi kådessäii n va
rovaisesti pielltr~ pakettia. Sii nä oli dynam iittia, jota oli joku 
I)läärf~ löydetty työväenyhdistyksen la losta.. ~Iuuten oli htloslt~ 

löytynyt ainoastaan joukko tyhjiä. patruunahylsyjä, Illutt (~ ei 
muita kivääreit.ä kuin kahdella va rtijalla olleet. No kin olivat li-
säksi vanhoja ja huon ossa kunnossa ja. niiden mukana saatiin 
voin jokusia patruunia. Muuta ma t lc.vereistamlllfl arvelivat lliLh
neensii. useampiakin vartijoita, jotka olisi vat siinii: tapauksessa. 
Jl iiiisseot pakoon kellarin kautta. Useimmat meistä. olivat kui
tenkin sitii. mieltä, ottä. koko hyökkäyksestä oli ollut Ollomlll iin 
vaivaa. kuin hyöl.yä. 

Siinä. puhellessalllllle huomasi mm6 rivin edessämme poikkea
van syrjään, jolloin tuli näkyviin kolme miestä. Kun tulimme 
lä hem mäksi, näin, oUti sii nä olivat vähä n aika,isellltH in maan
tiellii. pidätetyt kaksi plllHtkaartilaista, jotka soisoivat kasvot 
metsään p i~in, sekU, heidä n sivullaan kapteeni Söderholm pistooli 
kädessä . Vangit seisoivat hiljaa ja vapistcll , odoUaen SUl'm an
la ukausta. Mutta tuskin olimme kaikk i ennä ttäneDt marssia 
ohitse, kun kapteeni karskilla i~ö.nell ä komensi: )Käiinnös Vil-
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sempaan! Ja. sitten kotiin, lurjukset; muUa katsoka..'t, eWi pi
dätte suunne kiinni, ltllmten - - -!. Hämmästyneinä 'kään
tyivät miehot. ·ja huomattuaan, että heidän fl,l'mahdl1ksensa oli 
täyttä totta, lähtivät he juoksemaan', niin el.Hi. lumi pöllysi. 

'. Sjtten jatkettiin marssin pari tuutia oikoata maantietä pit
kin, jonka molemmin puolin kasvoi tiheätä. mot..,äfi. .Matkall~ 

kohtasimme Kangasalla palaavan sanansaattajarnmo, jOk,1L ohi 
ajaessaan' huusi meillo iloisesti: ) Tervctuloa Lihaslllaan!. 

Vihdoin sitten lähostyimmo Huulanan pysäkin lähellä olevaa. 
rautaticnylikiiytä\iää. Rivi pysähtyi ja etujoukko läbetettiin tio
dustelulto. So läheni hiipioll paikkaa odottaon I'autationylikäy
tävän olevan puuakaarlilaistcn vartioimana. Vahtikojussa oli 
valoa, mutta. ainoatakaan ihmistä. ei nä.kynyt. Pojl:\t juoksivat 
nopeasti radalle ja sillå vahtituvan luo, tempasivat Sl}n ovon 
auki ja ryntäsivät sisään aseet ojonnettuina. Siellä he kuiten
kin tapasivat vain ol'ää.n vanhahkon naisihmisen, ylikäytävån 
\'artijan, joka. kauheasti pelästyi odotlanmttomasta aseellisesta 
vierailusta. Sittenkun pojat olivat päässeet varmuuteen siitä, 
ettei läheisyydessä. ollut ketään viho llisia , kehoittivat he mum· 
moa lähtemään rauhas(;f\, kotiinsa ja antoivat jOllkollemme mer
kin, ettAi ollut mitään polätHivänii. 

Osa pääjoukosta ja.tkoi täiilm matkaa yhtä mittaa seuraa
vaan pysähdyspaikkaan, vähän kauempana olevaan :Markkuifm 
taloon. JiUeUo jääneille, joita oli muutamia kymmeniä, alkoi 
nyt kiire työ puhelin- ja sähkölennätinjohtojen katkaisomisessa. 
Eräästå työkaluvajasta löydettiin tylsä kirves ja muuan tove
reista alkoi sillä t.akoa poikki lähintä sähkölelluätinpylvästä . 
. Jo.tkut .~oiset koettivat erään läheisen kaivon luota ottamallaan 
pitkii.llii. ämpårinvarrclla vetää. alas lankoja. MuUa se oli liian 
lyhyt, vaikka ho kiipesivät rautatien aidan päälle, Ja vaikka 
so Olisi uloUunutkin tarpeeksi korkealle, olisi se epi\.ilcmättä. 
ollut turhaa vaivaa.. Yksi pojista. oli kuitenkin ollut siksi hal'
kitscVR 1 eUä oli ottanut mukaansa oikeat pihdit.. Hän kiiposi 
ylös eråstä pylvästä pitkin ja leikkasi lallgat }loikki suuremmitta 
ponnistuksitta. 

'l'ärkoin tehtävä oli kuitenkin radan räjäytti'tminen, Myö
hemmin olen SMuut tietää, ottä päämajasta annetun nimeno
maison mii.äräyksen johdosta pieni joukko meikäläisiä oli jo edel-
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lisenä yona koettanut räjäyttää raJan t~ lli~ kohdalla, jota tar
koitusta varten heillii oli ollut mukanaan kokonaista 40 kilo,L 
dynamiittia pakattuna suureen maitoastiaan. He olivOl.t jakautll
neet kllhteen ryhmään, joista toisen piti metsän läpi koettfl i\ 
pyrkiä räjäytyspaikalle, joksi oli valittu muuan ratapcnkcrecn 
Jä.pi kulkeva rumpu, kun taas toiston piti vartioida rataa j,L 
ehkäistä yllätykset punaisten taholta. Onnettoman erehdyksen 
vuoksi olivat kuitenkin molelmilat ryhmät yön pimeydessiL luul
leet toisiaan vihollisiksi ja kumpikin peräytynyt. ·Ja. kun erol l
rlys huomattiin , oli otollinen hetki mennyt ohi, joten aikcest,~ 
ei sillä kerralla tullut mitään. Dym~miitti oli si tton kätketty 
lIIetsään lumen allo ja kätkeminon oli suoritettu niin hyvin , 
että kesti hyvän aikaa ennenkuin se nyt uudelleon löydettiin. 

1'ällä odotusajalla, joka meisHi. rmlalla kävele\'istä. tuntui lop
pumattoman pitkiiltä, oli minulla tilaisuus keskustellfL päällik
kömlllo kanssa. Hän oli asettunut pysäkin odotus huoneeseen 
ja pyysi ystävällisesti minualdll istuutumaan sinne. j(i~ytin 
tätä tilaisuutta saadakseni keventää sydäntäni eråällä kysymyk
Ecllä. - )Suokaa anteeksi rohkeuteni, herra kaptoeni" sanoin, 
) jos kysyn, eikö ollut val'Omatonta meidän taholtamme näin m-
hellä kauJlunkia ryhtyä sellaiseon häJyyttävään toimintaan kuin 
Aitolahdessa. . Kapteeni vastasi rauhallisesti: ).Mohii.n OICllllll () 

katkaisseet kaikki kaupunkiin johtavat puhelin- ja sähkölennä· 
tinjohdot, joten niiden ei uskoisi 15aavan tiotiiä meistä mitään •. 
- .i'\'lutta>, jatkoin, Heipas hiihtäjä ehtii kaupunkiin puolessa. 
tunnissa ja puolen tuntia myöhemmin voimme saada kimp
puumme kokonaisen junalIisen punakaariilai"ia.. 'l'ähån kap
teoni ei vastannut mitään. Samassa astui huoneeseen eräs dy · 
!lamiittia etsimässä olleista, tek i kunniaa ja lausui: )Herra.. 
kapteeni, me löysimme dynamiitin ja aloimmo kantaa sitä täll
nepäin, mutta. olemme perin väs:yneiti~ ja syvä lumi haittaa kul
kuamme, jonka vuoksi tarvitsemme lisävoimi;:v. 

Heti lähetettiin matkaan lisää miehiä ja. hetken knluttua h(' 
tnlivatkin kantaen tuota salaperåistä muitoastiaa, joka tosiaan
kin tuntui painavan koko joukon. Sitäpaitsi oli sen mukana. 
laatikko sähköparistoineen laukaisemista varten sekä aika kirnp-
1lU johtolankaa. AsUa hinattiin nyt alas pitkin tällå kohdalla. 
molkoison korkeata ratapengertä. ja sijoitettiin siltarumpuull) 
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jonka pohjalla. ikäväkiiCllltno hu\'aitsirnrne o1o\'a1l jalan syvyy~ 
deltii vottä. 

- .Lnittakaa äkkiä johdllL kuntoon~ , huusivat pojat silta
rummusttl, muuten CllIläUiiiL dynamiitti kastllal, Astia ei näh· 
tävästi ollut ohjii.. 
' . .. Hetkon kuluttua oli kaikki järjestyksessä ja me kokoon
lluimmo sytytyspaikan luo, jOkfL oli noin 40 metrin päässä rum
musta. Jännittyneinä odotimme ratkaisevaa silmänräpäystä. 
Kenties ratapenger sc.r!uisi aina meidän luokSOlllme saakka ja 
joka tapauksessa saisimme vurO,t itseämmo lontäviltä kidltä ja 
ratapölkyiltä. 

Joukon johtaja toki ai\'un huomaamaUoman kädonliikkeon 
paristoJaatiko5sn - ja alhaulta l'ummusla kuului hirvittävä ra
maus, jola seurasi tulenliekki , tllikä rummun kummastakin au
kosta syöksyi kYlllmellisen metriä sivulle päin. Mutta ratapongor 
ei hievahtanutkaan..Tuoksimmo paikalle brka.<;taaksemmo lä· 
hClllpiHi. räjähdyksen· vaikutuksia. Mutta voi, vain pieni, aivan 
mitåtön repeämä oli ratapenkereen sivus3a ~ siinä kaikki. Itso 
rata oli vahingoittumatoll. 

Meillii, oli ollut huonot työkrLlut, olimme koettaneet kiirchWi 
mahdollisimman paljon ja luottaneet suureen dynamiiUimäiLrään 
ja senvuoksi laiminlyöneet rummun päiiullkkojen sulkemisen. 

'l'yytymättörninä yritykscmme epäonnistumisesta ja peläten, 
eWi, paukaus kUtSllisi asiaankuulllmaUomia paikalle, elllme edes 
tulleet irroit.taneeksi yhtään rata kiskoa., mikä olisi tehnyt junain 
kulun mahdottomaksi. 

Mukanamme olleet kaksi hevosta oli pysäytetty ntutatien
ylikäytävän luo odottamaan matkan jatkamista, ja kolmas 
kuorma oli vastikään saapunut. Siinä saapuivat Kiikkisiin unoh
detut toverimme Eklund, Airola y. m., jotka pitkän kierroksen 
tehtyään vihdoin saavuttivat meidät. 

Niin nopeasti kuin hevoset jaksoivat juosta ajoimme nyt 
eteenpäin Markkulan taloa kohden. 
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4. Henkemme kaupalla. 

~ I arkku lassa tapasimme jälleen muut toverit, jotka. oli ma
joitettu kansakou luna käyleHyyn piharakennu kscon. 

Hetkison kuluttua toi talon vieraanvarainen isfmtäväki 
meille suuren maitoasti an, joka onneksem me ei ku itonkaan si
sältiinyt dynamiittia., vaan mainiota aamu maitoa. Ämpärillin on 
höyryävän kuumia poru noita ja suuri vudillinen paistettua s ila
vaa kastikkeineon seurasi heti perästä. Ruoka moni hyv in kau
pa ksi, vaikka. kaikenlaises ta, pöytiiku lustosta oliki n IlUutO. Ku
kin sa i parhaan ky kYlI si~ mu ka.an pujotleleida joukon Jälli, sa,t
daksoon kä.tcensii. pari kuurnalt perunaa ja muuta mia kastikotta 
tippuvia si lavapalasia. Maitoastian ääreen oli muodostull ut jono, 
ja käyleUfLvänii. olevat muulamat juomalasit oli kunkin vuoros
ta an ennakolta tila thwa. 

'l'untuipa suloL;elta yön vaivojen jälkeen saada hetkeksi 
hei ttäytyä levolle koulun lattialle. Pulpetit oli siirretty seinä· 
måll e - olimmehan niilä käy ttämiiän kasvancct jo hieman 
liian harteikkaiksi. Pian olivat esilletuodut l'Ilokatnvamt 10-
pussn. ja me kokoonnl1immo ryhmi in tal'inoimaan yön tapahtu
mista. 

Hu vittavn-sta yölliscstä. kohtauksostn. kierteli kertomus toveri
joukossa" V. Selin olujoukostn oli heti a lussa asotottu val·ti· 
iaksi maantielle pi enen malkan pää bän eIl Ilen Mark kulaa. 
Hän vaati, kuten pitikin , hämärässä ohik ulkovilt a tUllnUSSnnM , 
en uenku in salli heidä n jntkna JlHttkaansa. 'l'ulipa siinä yksinäi
non tanakJm mios nopeasti astellen tietä pitkin. - • Ken 
siellii .• , huutaa Selin. Ri vastausta . J'l'uuTlussana., jatkua Selin 
vi rittiien pisloolinsa. ~ I utta mios astuu rauhallisena lähemmäksi, 
vii tsirnfLUä vastata vartiomiehen huutoihin. Selin kiukusluu ja 
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on juuri sanomaisillaan tai tekemäisillään jotakin vakavampaa, 
kun hän viime hetkessii tuntee tulijan rahatoimikamarin sih
teeriksi K. J. Karlssonniksi, joka tutunomaisine jovialisino hy-
myineen oli kävelyllä, varmana siitä, ettei olisi ainoatakaan tam
pOl'Olaista, joka ei häntä pilkkopimeässäkin tuntisi. 

" .Päällystö majaili jälleen eri huoneessa eikä vielä oltu an
nettu ilmoitusta matkan jatkamisesta. 

}!;pämääräinen levottomuus alkoi saada; meidät valtaansa. 
Mitä hyödytti vielä viivytellä? Jaksoimmo ky·llä jälleen marssia 
eteonpäin, aamu oli jo pitkälle kulunut ja hotkethän olivat 
kalliita. 

El'äs aamulla Ruut-anan suunnalle vartiOOIl asetetuista ta
veroista, O. Schauman, astui huoneeseen ja tiedoitti kapteenille, 
että hän ja vartiotoverinsa Karlsson olivat tavanneet nuoren 
talonpojan ajarnassf~ Ruutanaa kohden ja tämä kertoi huoman
neensa kevyen savupilven kohoavan yli puiden latvain, mistä hän 
päätteli junan saapuneen. Mitään ääntä he eivät olleet kuul
leet, mutta tuon loijailevan savu patsaan olivat hekin havainneot. 

Mutta kapteenin kuultiin vain rauhallisesti vastaavan huo
neestaan: ~Asettakaa useampia vartijoita sille taholleb 

Pian sen jälkeen astui hengästyneenä sisään toinen vartio
mies ilmoittaen jäällä näkyvän pitkiin hovosjonon tulossa Mark
kulaa kohden. Nehiin saattoivat olla vihollisia. 

- .No, mlltta ta.rkastahan paremmin-, kuului kapteeni 
äännähtävän kär.;;imäUömällä. 

Hetken kuluttua ilmoitettiin tulossa olevan vain santakuor
mia, ja meistä tuntui siltä, että kapteeni naura~ti meidän pe
lollemme. 

Kaikesta huolimatta oli meidän kuitenkin vaikea pysyt
täytyä levollisina. Korvaamme kuului junan jyske kilometrin 
päässä metsiin takana kulkevalta radalta, mutta me luulimme 
siellä jonkun matkustajajunan porhaltavan pohjoiseen päin. Ja 
sehän sai esteettä sivuuttaa paikan. 

Akkiä, noin kello puoli 11 aikaan tempaistiin 'koulusalin 
ovi auki, eräs ulommaisista vartiomiehistämme syöksyi hongäs
tyneenä sisiiiin ja huuto: >Aseisiin) punais~t ovat kimpussamme! ~ 

kajahti kautta huoneen. Oivallinen kehoitus, multa miten S6 

oli noudateUavissa.! Useimmat meistä katsahtivat katkerin 
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mielin tyhjiin käsiinsii., muuta milla oli ainoastaan kävolykollpi 
nyrkkiin puristetussa kädessään. No meistä, jotka olivat 118es· 

tetut, kiiruhtivat ulos asettuen sinne tänne nelikulmiol1 muo
toisen pihan rellnoilla olavien mkollnuston Ilurkkftusten tan. 

Huomasimme nyt joutullcommo hyökkäykf>on alaiseksi kah
dolta taholta ja pia npa kajahtelikin laukauksia kumpaankin 
suuntrtan, Osa hyökkäiijisw' oli pysähtynyt lluutanan yUkäy-
tävällo ja otoni siellä hHviskoll cn ylös mäkeä, jolla Markk ulan 
talo sijaitsi. I 'oiset olivat jatkaneet matkaansa Suinulan aso
Illalla, estääkseen meidät etenemästä ja olivat nyt sijoittuneet 
eriliin 100 ··150 metrin päässä olevalla motsäisellä mäellä si· 
jaitsevan pionen kru ununvi rkata lon rakennusten taakse . 

.vasta kauan jälkeenpäin saimlue kuulla, millii. tavoin pu
naiset olivat niin pian saaneet meistä tietäiL El"ii.s Suinulan 
asemalla asuva euk ko, joka oli ollut maitoa hakomassa Mark
kulasta , oli - kuten arvellaan, ilman pahempia aikomuksia 
- kummastellen kertonut asemalla,. I ettii. taloon ol i saapunut 
valkokaA,rtilaisia jA, varustanu t siitä itselleen »Iinnoituksen,. 
Eräs asemamies oli heti rientänyt lähellä ole\'aan puhelin- . 
keskukseen ja oli hänen onnistunut toista , Kangasalan kir
konkylän kautin, vievää linjaa päästä yhteyteen kaupungissa 
olevain punaisten kanssa.. 'l'ämä mi es on, kumm a kyllä, ', yhii. 
vielä vapaana ja asuu aseman lähistöllä, mutta (\i kuiten
kaa n enää ole virassaan. - Niiin on minulle kerrottu. Näitä 
asioita käs.ittelevä tut.kintotuomari mainitsi minulle kuitenkin , 
että tämän asian yhteydessä on tehty ilmoituksia lukuisista 
syntipukeista, aina neljäänkymmeneen henkilöön saakka, ja 
että todisteet ja todistajain lausunnot ovat olleet niin cpäselviä 
ja ristiriitaisia, eUå oikean henkilön solvillo saamhl en on ollut 
aivan ma hdotonta.. Kyseessä, olevaa miesIä ei niiin ollen miten
kään voitu tocUstua syylliseksi. 

Heti taistelun a lkaessa oli kapteeni Söderholm lähettänyt 
" muutamia reipprd ta 'hiihtiij iä viesfinviejinä Kan gasalan kirkon 

kylän suojeluskunnan luo, mistä me Ollotimme aikaisemmin mai
nitf.uja 70 kivåäriä. Useista punaisten heidän jiilkeensä ampu
mishl. laukauksista huolimatta onnistui heidån päästä lllatkaa n 
ja viedä perille saamansa viesti. Kangasalan suojeluskuntaan 
kuului hi.hän aikaan kuitenkin niin paljon epäluotettavia aio 
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noksia, ettei sioltä käsin ollut odotettavissa tehohasta. apua. 
gräs viestinviejistä, maist.eri Cash'on , kertoi tavanneonsa suoje
luskunnan päällikön jahoikisen hänUi. puhutoltuaan onnistuneensa 
saamaan hänet vakuulotuksi nopean avun välttämättömyydestä, 
lQ,utta juuri kun he si,tten yhdessä olivat lähdössä hälyyttämään 
suojeluskuntaa, saapui sanoma, että 300 asestoUna ryssää. marssi 
asemalta kirkonkylää kohden. 'l'ällöin ei ollut muuta neuvo<~ 
kuin luopua yrityksestä, j;\ maisteri Castrenkin oli pakoiteHu va· 
lepuvussa pyrkimään kiertoteitse kaupunkiin , missä ainakin 
saattoi pysyä. huomaamattomampana kuin maaseudulla. 

Lyhyen oleskelunsa a ikana Kangasalla oli hm Castron kuulo 
lut tärkeän tiedon, joka olisi voinut olla pelastuksemme, jos 
vain olisimme saaneat sen tietäii. Santakuormajono, jonka. 
ölimme nähneet jäällä ja johon kuului kaikkiaan 15 hevosta, oli 
lähetetty Lihasulan talosta, jonka on pidettävä kunnossa MUl'k· 
kulan lähellä oleva osa. maantietä, ja kun talon omistaja, hra 
Peltonen, joka juuri o(lotti meitä. saapuviksi, muutamien tuntien 
kuluttua puhelimitse sai kuulla meitä vastaan tehdystä hyök 
käyksestä, yritti hån suaua. meille sanan , että meidän tulisi et
tao. käytettäviksemme nämä hevoset polastuaksemmo niillä jään 
yli vihollisistamme, Suinulan puhelinkeskuksen oli\'at puna
kaartilaiset kuitenkin jo silloin miehittiinect, emmokä me niin 
qllen aavistaneet mitään tästä pclastussuunlli telmasta, 

Taistolun a lkaessa komonn ettiin aseottoma.t meistä talon 
äskettäin rakennettuun, tilavaan kivinavettaan, Kapteeni Söder
holm oli yhä. edelleenkin täysin toivehikas. Kun eräs suojelus
kuntalil.'inen, joka akkunasta oli huomannut Iluutanan suun
nalla jonkun matkan päässä mar$sivien punakaartilaisten huo
ma.tta.van lukumäärän, huomautti siitä kapteonille, vastasi tämä 
ainoastaan: .Niin, saapa nähdä, uskaltavatko ne lähestyä!» 

Tätä hyökkääjäjoukkoa vastaan saatoimme me asettaa puo
lustuksekscmme ainoastaan yhdhn ainoan miehen, nimittäin 
luutnantti Södermanin, joka tosin oli vanha kokonut tarkka
a.mpuja ' ja jolla oli aseonaan hyvä sotilaskivääri -- mutta, hän 
oli kuitenkin yksin niin montaa vastaan, Kerta toisensa 1'13-
'rään pamahti hänen tarkkaan tähdät.ty laukauksensa hyökkääjiii. 
vastaan, joista neljä tai viisi lienee saanut surmansa. Muut 
heistä piiloutuivat tien varrella olevan Franssilan jalon 
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I'akennusten taaks\}, mistä. he uskrdsivat astul~ osiin vasta pit
kän aikaa laukausten vaihdon piliityUyä. Multn. silloinpa. he 
kiehuivat. raivosta ja kostivat meille verisesti. 

_ .Meidän parhaillaan jatkaessamme tuimaa laukausten 
vaihtoa tapahtui merkillinen seikka>, kertoo luut.nantti Söder
mali. ,Pieni, noin 13 tai 14 vuoden ikiiinen tyttönen asteli rau
hallisesti ylös molempien talojen vö.Hstf~ mäkeä. Hän !olisi pian
ldn joutunut suoraan tulilinjalle. J-lapsi katseli ihmetellen ym
päril�een näyttäen olevan kokonnan tietämii.tön tilanteen vlla
rallisuudesta. Kun hän nyt lähestyi sitä tien kohtaa, jonka. yli 
tihein kuulasade vinkui, herkcsin minä ampumasta. ja huomasin 
ihmetyksellä myöskin vihollisten k03 keyUänccn tulensa. 

Vasta kun tyttönen oli ehtinyt vaara llis6I\ paikan ohi, jat
kettiin ammuntaa ,jälleen molemmilta puolilta. Mutta tämii. 
kohtaus on kuitenkin jättänyt mieleoni kauniin ja kohottavan 
muiston: Lapsen viattomuudessa piilevä voima. masonsi /:Iodan 
pauhun ja taistelukiihkQn. Jospa. mmä ylovii. voi ma. saisi pal . 
jon suuremmaSSa. määrin vnlt....·\I~ tii.ssf~ manilrnnssn , joka. on 
täynnä vihaa ja. kostoa. - - - - - ' . 

~[6 muut koetimme Jlien illr~ aseillamiilO pidäUiiil toista jouk· 
kuotta., 'l'am!lerCOn Punaisen Kaarlin lentäyiU1 osastoa, et.äällä. 
Seisoen ta[\jn nurkan takuna. I\nlllluin minäkin useita laukauk
sia vanhalla rovolvcrillani ja., huolimaUa hetken jånnittävästä 
vakavuudesta, täytyi minun hymyillä ajatellessani, että iällaiselta 
matkalta pitäisi oik('<~staall ampua :Jkaaressa_, jotta. kuula kan· 
taisi miiä räpaikkaansa. Puolen toista metrin piiässf~ minusta oli 
toverini , t ek nikko II. Mäkiin, k'yY)'Ylliiiin brjapihan nidan ta
kana tähtäilloll mauserpistoolil lua n. Akkiii näin hänen lysäh
tiiviin kokoon. - .Ai_, huudahti hän matalalla äänell ä, :Jmi
HIllin osui kuula, viekää minut 110is! . Vel'ivirta syöksähti esiin 
hilnen kau lastan1\ si vul tl~ ja toinen niskasta~ Luulin va ltimoiden 
tulleen kntkaistuiksi ja. odotin hotken näkevfllli ankaran veren
syöksyn. Läh in ajatukseni oli omituinen pelontunne ja itsesäi· 
Iytysha lu. Uskaltnutuisinko tuolle avonaiselle paiknlle, mihin 
kuulat juuri oliva t sattuneet - ajntte lin. llokselli voitti kui
tenkin sielussn ni vastuu ntull Ile, hypåhdin esiin , nostin haavoit
tuneen maasta. ja t.uin häntii , hänen hoipcrrollon as tuossaan 
pi hamaan yli koulusaliin sidottu\'ak ;i. Pa la tessani siel1ft koh · 

) JU ( 

--'~ L< 

I 
I 

1, 

\ 

,1 

/1 



nlllllan:ltI. pysäkki. 

I 

Markkllllln lalo Slllnlllassll (Kangasala). 

f 
f 



.. -~._--------------.--_. 

Markkulan piha. X murhapaikka. 



( 

tasin ovella ylioppilas Schl'eckin, joka myöskin oli saanut haavan 
kaulaansa" mutta oli omin voimin kyennyt saapumaan koulu
huoneeseen. 'rultuani pihalle, huudettiin toiselta suunnalta: 
»'l'ule tänne sitomaan 1» Eräs toveroista., teknikko Selin, makasi 
pahmn haavoiUuneena leukaan ja kovasti verta. vuotaen lumellu, 
muutamien tois.ten koettaessa sitoa häntä liinavaatekappaleilla, 
joita talon väki oli meille tuonut. Yhteisvoimin kanraoimme haa
voittuneen lähimpään asuinhuoneeseen ja koetimme pal'haamme 
mukaan siellä sitoa haavaa, mikä kuitenkin kävi hyvin puut':' 
tecllisesti haavan vaikcaluontoisuuden tähden. 

Astuessani jälleen ulos huomasi minut kapteeni. :oTeillähäll 
on aso>, sanoi hän, >monkää tähystolcmään navolan taa, ettei
vät ne yllätä meitä siltä taholta •. 

Navetta, jonka yhUL pitkää sivun. m.inä saatoin hiipiä pai
kalleni, oli takasivullaan varustettu tilavalla puisella vajalla, 
jonka läpi voitiin kuljettaa lantaa ja jossa oli korkea kivijalka , 
minkä takana saatoin olla turvassa kuuHlta. Tuon tuostakin 
hiivin takaisin pihanurkalle nähdäkseni, miten siellä. oli asiain 
laita. Siollä näin viimeisen kerran kapteeni Söderholmin. Hän 
seisoi kylläkin varomattomasti keskellä avointa pihamaatu. taro: 
kastellen kaukoputkellaan asemaa H.uutanan suunnalla ja kuu
lin hänen huutavan: • Emmo antaudu vielä, siihen meillä. ei ole 
vähintäkään syytä!~ Heti sen jälkeen hän horjahti toiselta 
suunnalta lentänoen kuulan sattuossa. hänen selkäänsä, ja koetti 
vaivoin Iläästä lähelli~ olevaan eteiseen, missä hän kaatui maa
han. Haava oli kuolettava. Hän kykeni ainoastaan lausumaan 
muutaman sanan. Alipäällikön, hra Mikkolan kysyessä, eikö 
olisi syytä laskea aseet ylivoiman etlessä, nyökkäsi hän myön
täen päätään. Son jälkeen näyttivät hänen ajatuksensa, jo 
puolittain turtunoina, koskevan vain haavoilettuja. Hän kysyi, 
kuinka he voivat, muistipa hän sonkin, että eräs talon hevo
sista oli laukausten vaihdon kestäesså haavoittunut, ja kysyi , 
miten son lait.", oli. 

Luutnantti Södermanin suostumuksella ryhdyttiin nyt val~ 
mistelemaan antautumista, 

Valkea nenäliina sidott.iin suksen kärkeen ja. hra Mikkola 
viittoili sillä lähimpään, metsåisessi~ mäessä olevaan vihollisryh· 
mään päin. Sieltä vastaUiinkin pian ja joku huusi sieltä meille: 
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puolesta. olin muistuttanut juopottolusta. Hän piti hWf~ttoman 
. 8Uurt;:~ colt-revolvoria ojonnottutm kädessään ja kirosi minut näh· 
dessään: ) Vai niin, senkin p-lo, olotko sinii.kin täällål Mars 
pihalle!:., ja näin sanoen hitn tempasi kä{toställi rovolvOrin . 

. ..:l'ällaison ystävällisen lervohdyksen ohjaamana ja kaksi 
revolvorinpiippua takanani salwllin pihamaalle. Kuljottajal1i huusi 
innosta. \'åråjävin åänin toveroillensa: s'l'åällä on tämä piru, joktt 
yritti piiloutnR., Amrnunko son tii,hän paikkaan? - Hetken 
hiljaisuus, jonka koståossä purin hanipaani yhteen OlloUaen l'O
volvorin puukahtnvan. Olinhan tava llaan rikkonut antaulllmis
ehtoja vastaan ja olin niin ollen ansainnut rangaistukson -
ehkäpä kuolelllanrangaishlkscnkin. 

Katsahdin Jähirnpiinä. seisoviin llIcikåliiisiin ja huomasin , 
että. ho pitivät aSQmaani jokscenkin toivottomana. 

- ~ I~ i ~l vastasi nyt joku (Junakaartilaissakista, ~anlHL hä
nen olla, hehän antautuvat kaikki ) . 

Minut tutkittiin tiimän jälkeen ja luovutin hoille l'Qvolverin
kuula.nikin , jotka olin piitoittanut 1askussani olevaan toiseen 
sukka pariin , ja olin yhtä harmissani sukkain kuin rovolvol'in ja 
amllumatarpeiden menetyksestä. Minulla oli kuitenkin syyU1 olla 
kaitselmukselle kiitollinen vihamiestoni sllopeasta mielialasta 
tällä hetkellä. 
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!J. Lupl1uksen rikkominen. 

'l'uskin olin ehtinyt asettua· riviin toverieni joukkoon, missä. 
yksi heistä. ystävä llisesti alkoi t ikulla. rallput~lIa päi~llystakkiani 
puhtaaksi Iymypaikka ll i merkeistä, kun kuu limme äånten sorinaa. 
punakaal't ilaisjoukkiostn., joka oikenstaan näytti vUI'si n vä hälu. 
ku iselta. - siihen kuului ar violta noin 30 - 40 miestä. 

- ~ Miksi ottaisimme näin pa ljon vankeja ? Ampukaamme 
no va in kaikki! . . 

S illoin astui esiin eras mies, sama, joka. oli tull ut i..:<tpaa 
maan neuvottelijaamme. Hän oli heidän johi..:1jansa, maalari 
SaIllUla.listo Tampereelta.. Hän seisahtui oteemmo, käänty 
neenä väkeensii. piUn, veti osiin brov ninkinsa vyöko tolosta ja 
lausui tyynellä., päättävälIä äänell ii.: ) Jumalaut', jos joku kajoa 
niihin pikku sorlllollaan, ni in ll1i n i~ nlll lllun itseni! ~ 

Olipa. se vnrsin tavallisuudesta poikkeava sotilaallinen ko-
mannllssana. Mutta hänpä. näkyikin tuntevan papJlenhoimilä i. 
senså. 

Se mies oli todellakin osunut väärään loiriin. Hänon avoi
mot, rehelliset piil'teonsä. ja reipas. päät tä.väinon esiin ly misensä. 
Hliellyttivät meitä ka ikkia. Se, että. jokukaan moistii. pelastui, 
on laskettava - läh innä. kerkeilllman voima.n s uojelusta - tä
män miehen ansioksi. 

Nyt poistui ku itenkin sllojolijarnme a lipäällikköjemme, luut-. 
nautti Södermanin ja hra J. Mikkolan kanssa laatimaan kir
jallista sopimusta ant<'LutumisestuJlltllo. Koulusalissa ki rjo itettiin 
sitten 'kiireellisesti seuraava asiaki rja : 
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SO PIM US. 

Täten 011 n,lllperetll plmakaartill lell l ävt/II QsastOIl ja Tam-
pereen slIojeluliktllllwlI välillä tehty sopimus, eUä Ilcnki ja omaisulI-
lemm e 011 taaUu, jonka sitoumuksen ,/Ojalla sl/ojelll sJ.'!mla al/tautuu. 

" --Mm'kkulas8a 31/1 1918. 

SuojeluskullllflIl pllolesla: 

ARVO SiiDIWMAN. 

Edella oleva/l sopimuksen vahwt01I sitQuluvlIiscksi. 

'} 'ampel-ulI p/lllakaartill }JIlole8la 

VALDEMA R S AMMAI,JS TO. 

Todistavat: JAA J(J(O J. Af n(JW DA (s lIojelusJ.' llIIfalaillnlJ 

A. J. '1' UO ltfALA (pllwlka,arlifaillw.) 

Kllinkil su uri _si tova voima ) kirjelmällä. todellisuudessa oli, 
Ra oli IlHHllam;on minuuttien kuluttua osoittautuva. Jo sib."i. 
kiljoitetfaessa tapahtui ensimäincn lupauksenrikkomincn. Ker
naasti on kuitenkin myönnettävä, eUei s iihen ollut syy nii. pääl
likön tahdollpuutc, vann hänen voimaUomuutensa, 

Ennenkuin neuvoUelut a lkoi vat, t arkasteli Sammulisto haa~ 
vottuueita j,L nähdessään kapteeni Säderholmin tiedottomana, 
johtui hänen Illi e leensi~ haavottlllleiden kl1ljetus ja hän kysyi 
moi käläisiltä: .Onko tei tt u, täällä.minkäänlaisia paareju'? Kun vas~ 
taus oli kielteinen, lisasi hän: .1Ileidän täytyy heti lähottäii. ha~ 
kemaan niitä. asemalta. Voitteko lähettäfL jonku n miehistänne 
siono? Kysymys tehtiin luutnantti Södermannillo, mutta cnnen
.kuin hän ehti vasta ta , astu i juuri huoneeseen saa puneella 
'osiin eräs meikä lä isistä, teknikko g, Polon, tarjoutuon hakemaan 
paarit. .Ottakaa yksi meidä n hevosismmll1e, niin kf\y nopeam
min~ , sanoi luutnantti Söderman, Mutta onnonkuin Sol6n ehti 
riontää. ulos, näytti Samrn alisto saaneen uud en ajntuksen, 

- .Odottakaapa hiemum, sanoi hän, . minä lähetän pari 
miehismni kanssanne, turvallisuutcnne vuoksi., 

Päällikkö parka! Hänen tnrvaltis\lllstoimcnpiteisiinsä ei ollut 
syyt..1. paljonkaan luottaa, 
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Niin lähtivät he' s iis kohn isi n matkaan, P ol6n kahden pu

na isen turvallisuusvartijan - tai oikeammin vanginvartijan -
saattamana. vai kk!~ viirneksimainiUuja ilmoisesti ei HiheteUykään 
ostämään hiintä. pakoncmasta. 

Lähellä. aseman. kohtasi hoidät lIleluava sakki 'J'urlln puna· 
kna rtilaisia. PolO n, joka onnoHollluudckseen oli unohtanut pois
taa valkoison käsh'arsisiteensä, ki innitti heti hoidfln hu omionsa 
puoleensa. 

- .Mitä teillä on tää llä tokomisHi.? kysy ivilt muutamat 
ltsoitaan klLlistolovat oliot. 

- >Moidiin on haettava paal'it Markkulaan>, v!\Sk'\si Polon. 
- . Kyllä mo sin ulle ai na panrit anna rlllno~. nauroivat 

miehet, Samassa pa ma hti muutam ia laukauksia ja Polon \'ai
pu; kuoliaaksi ammuUuna rekoon. 

Hänen lI1 olommat val'tijansfL ha nkkhrat kuitenkin paarit 
luoden ne ja hänon ruumiinsa taloon, missii. ho kant oivat kuolo 
leen koulusaliin. 

Meidän muiden tä ll i~ aikaa. yhä seisoessa ri viin uscteUuina 
talon pihamM Ila., näimme muu tamien pU1Htkamtilaisten kuljet
ta.va~ lyhytkasvuista, vaalea.tukkaista. herrasmiestf~ maantielti~ 

koulutaloon. Hä n oli nu ori lääkäri, tohtori A. l-Ialol\911 , joka 
oli ollut lII atka Ila pyrkien valk oisen a rmeijan luo ja joka täten 
ikäänkuin lmitsolmu kson lähoUämänii. oli tuJlut aVllksemme. 
Hän oli 'l'am pcl'oolla kuullut retkikunnan lähettäm isestä. meitil 
vastaa.n ja pyy täny t IHl naisilta. lupaa IJääslå. mukaan, muka 
sitoakseen heidä n haa voittulIecnsa - t.odellisuudossa olla ksnen 
meille jollakin tavulla av uksi. 

MuUa hänen jälossään saapui myös muita, joiden ilmaan
tumisesta en mitonkiiän ta htoisi syy ttää kaitselmusla . No oli
vat 'l'urlln punakaa rtilaisia Ruutanan suunnalta. He tulivat 
Jlicn issf~ joukkueissa., käs issään kiväärit va lmiina sillll änrä Jläyk
SOM<1. käytettäv iksi. He kiohui vat "immaa moitä koh taan ja 
kiroi li vat niin, että. sylki vaa htnili suullielissä. 

~Missä on heidä n johtaja nsa), kiljnivat ho. 
~Hän on knatunut" vastusimme mo totulldenmllkai -

sesti. 
,Silloin a mmumme me jOkl ~ kymmenennen teistä, s-na n 

Jahtarit!. huusivat he. 
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Joku~ '['am[lOreen joukkueesta. seli tti heille, ottä me olimmo 
antautuneet ja. oWi. me saisimme pitää henkemme. 

- -Siitii. me emme välitä" huusiva.t ho. ~Meidän päällik
kij mme H)!l'skY lllUrto sanoi meille juuri tuolla asemalla: Muista-
kaa, ettoi ainoataknnn saa ottaa vangiksi, vann kaikki on am
JII\lttAva!. 

Tampereen punakaartila iset olivat olleet ri viin ~setettllina 
meidän taaksemme, mutta huomatessaan, ow.~ asCl.lla alkoi 
muuttm~ meille tuhoisaksi, ja otaksuttavasti myös sisäisestä 
myötätunnosta turku la isia kohtaan, Ii,vahti vat he yksi toisensa. 
jfdkeon etu puolelle sokaantuon turkula isten joukkoon. 

Meidän kohtalomme alkoi näyWlä synkältä, mutta vieläkin 
tuntuivat ' vjhollisteJllm~ koskuudessa mielipiteet aJavan ristirii
(aisill. Silloin i1maanlui pihalle muutamia venä läisiä sotilaita .. 
joista eräs kantoi konekivääriä. Koskaan en tu le unohtamaan 
sitä vastenmielistä vaikutelmaa, jonka hE! minussa herättivät.. 
1'iikorimäisen julmin katsein sihnäilivåt he ascotl)nta meikälä is
jOl1kkoa muutaman sil mänräpii.ykson ajan, ikää.nkuin ilkkuen 
sånJiinsa avuttomuutta, ja enemmitti~ muodo\lisuuksitta suun
nattiin konekivääri n putki meiti~ kohden, kaja hti laukaus. 
vielf\ yksi : .. ~sealllpia ... kokonainen laukaussal'ja ... 

Mcikä,lii.isot päästivät huudon, täynnä katkerullttaja petty
mystä. Hätäisesti vilkaistessani sivuIIn paikaltani lilhellä. rivin 
toista päätå) olin näkevinäni erään meikäläisistä astuvan esiin 
rivin koskolUi. ja kohottavan kep pinsi\., mutta samalla kaatui 
useita ikäänkuin nurin hoitettyi nä ja osa syöksåhti' t.åaksopäin 
kuin Iintupal'vi myrskypuuskan paiskannmna. 

Nyt sauranneeseell yleiseen myJläkkään hnipui yksinäinen. 
sivu lta tu,leva huuto. Se oli päällikkö Sammaliston, joka juuri 
oli tullut ulo,s koulurakennuksesta ja. nyt syöksyi esiin heittä-
ytyäkseen molempain rivien vi\liin. . 

- . Btto saa ampuab huusi hän, >ampuk,aa minut ensin. , .. 
Mutta kukaan ei häntä kuullut. . 

Itseäni kohden noin neljän tai viiden metrin päästä suun ~ 

nattu kivii.ärinpiippu kiinnitti sen jälkeon katseeni ja ajatukseni. 
SeuTnavas3a silmänriipäyksessä vålähti aivoissnni ajatus) että 
minun olisi heittäydyttä.vä. maahan ja. tekeydytl ä.vä kaa tuneeksi. 
Itsolleni käsittämättömällä näyttelijii.n taitu ruudel la horja hdin 
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ja heittäydyin eteenpäin maahan , jotta kasvojeni ilme ei minua 
heti paljastaisi. 

Ympärillä.ni kuului huutoa ja tiheitä. kiväiil'inlaukauksia, 
vieläpii. konekiväärinkin kaameata papatllsta, ryssien ft.mpuessa 
pelloille pakenemaan yrittävien jälkeen. 

Noin kymmenkunta suojeluskuntalaista haa.voittui heti kuo
lettavasti ja sen lisäksi useat lievemmin , ja yrittäessään päästä 
pftkoon kompastuivat muut heidän ruumiisiinsa, jii.Men osaksi 
yhteisen vaistomaison vietin pakoituksesta, osaksi son vuoksi, 
etteivät päässeot irtautumaan päällonsä keråäntyneostä p.ainosta, 
hiljaa ja liikklllnattomina makaamaan. 'l'äton Illuodostui tois
tensa påålle ~aatuncista rnnmiskasoja. 

- .Ma.kasin melkein alimmaisona yhdessä tällaisessa ka
sassa', kertoo M. Marttila. ,Allani makasi joku kuolettnvasti haa.
voittunut, joka kuolintempauksissaan oli käännähtänyt luonnot
tOlllaan asentoon, toinen polvi ylöspäin. Polvi puristi vatsa
kuoppaani ja salpasi hengilykseni, päälläni lepjiävion painaessa 
minna tätä kanmeata alustaa. vastaan. 

La.ukaukset pnmahtelivat ja raa'at) vihan uhkuvat huudot 
kaikuivat ympärilläni. Maassa makaavat pysyUäytyivät kuiten
kin hiljaa ja liikkumatta. Aino8stattll milloin kuu la silloin täl
löin sattui johonkuhull päällimmäisinä rnakaavista tuntui puis
tatus koko mieskasassa. 

Niin alkoi .veri virrata alaspäin jonkun ylimpänä makaavan 
haavoista.. Se tipahteli tahmcana. ja lälilpimänä. meidän alem
pana le!läävian piiäUa, muUa me emlllo kyenneet Iiikah~amMn. 
Hermoni olivat kuin piogoitetnt tcräsjäntcct. Aloin ihmotellä, 
enkö jo olisi haavoittunut, ja odotin joka hetki ni.in tapahtuvan 

- -, 
Samassa röykkiössii. hieman ylempänä. makasi .n:. Laurila. 
- , Påä.lIimmäisonä kasassa oleva oli pahoi.n haavoittunut., 

kertoo hän, 'ja kuulin veren »u lpahtclevan haavasw.. Se huuh
teli kuin lämmin virta. selkääni, niin ottä. vaatteoni 'kastuivat 
läpi aina ihoa myöten. Olin kaahlossani loukannut poskani 
juuri silmän alapuolelta ja tunsin sen turpoavan. Koetin siitä. 
huolimatta hieman katsella ympärilleni. Viereiseni nlichen tun· 
sin tovol'ikscni Wonttisoksi. Hän oli kååntänyt päänsä minuun 
päin ja. kuiskasi puoliääneen: ,Ålli. liikahda., etteivät no huomaa·, 
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Salllassa li i..jähtiväl laukauksoL jälleen täydellä voima lla. Ponl· 
tinen hytkähti ja puista tus kävi läpi hänen ruumiinsa., mutta 
h!i.n mum isi edelleen: :.Älä liikahda ... älä lii . . . knhda .. . 
äli~ lii .. , 1 San!lt tulivat yhä. hifnullllllin ja kankeaulIn in hii.-
nen huulil taa n, katso jäykisty i ja pian hän vaikeni - ijäksi:t, 
" ~ Eero Hiillos, joka myös oli soiso nut ]·jvin keskustassa ja 
YI'iUäcssiiflll paeta kompastuuul kaatuociUcn nUlIlliisi in , näk i 
vicrustoveri nsa kohottauluvall seisomaan ja ojentaen sekavin 
eloin kii.f.cnsä ylöspä in huuta va n vihollisille: :tAmJlllkaa vaan, te 
l'oisl.ob . Heti sen jä lkeen pamahti kaksi laukausta miltei yht -
aikaa. Seisovan miehen ruumiin lä pi kä.vi kouris tllksentapaincn 
puist.atus jlt hän kaatui maahan käheästi koristen, Mutta pian 
hän jäller ll nousi kuni houreissa , huutaen uudelleen: ~Ampukfln. 

vaan, ampukaa vaanI> Sithm hän lysähti maahan, jääden liik~ 
kU1l1o,ttOll lalla Jllo,kaa lnaan, 

Erään toisenkin tovereista näki Hiillos juoksevan ohitsensa 
ja kesken juuksun kaatuvan maa han kouristustempallksin , jotka 
IHHutaman minuutin kuluttua påättyivlli kuolon jä.ykkyyteen, 

E. Saal'ikko, joka lllu iden tavoill paetessaan oli ke mpastu· 
nu t, eht i knntu('ssnan hä täisesti sivuJleen vil ka isten nähdä ol'ilän 
tovareista. makaava n selällään maassa ja koettavan käs illään tor
jua pUllftkaartilaiscn pistintilo 

Otto Ek lund, joka oli seisonut rivilll Ille yläpäässä , näki yh 
den Illlll'hanh imoisista ryss i sU~ ryntMwän vas taa.nsa pa ljnstctuin 
sapclein ja lyövän, HYSSlt ei kuitenkaan tilhdännyt iskuansa 
häneen, vaa n vierossä sc isovllan Pölläseell , 'l'ämä nllkyi hol' ~ 

johtavan Jyönnistå, la kki, joka luultavasti oli jonkon verran suo~ 
jannut päätä , putosi, ja am rnoUava. haava näkyi Pllåluossn, 
Mutta epätoivon voi min a lko i haavo itettu juosta pakoo n, kftdo· 
len paiknlta, Ekl und, joka. itsekin yritti paotn , kompastui erää
seen l'lIl1 miiseon, jääden lii kk lllllaHolll ona hetkiscksi makaamaa n, 
l'Yömi sitten oteenpä in ja onnistu i pääsemään tftlon käymälään, 
missä tapasi viisi toveriaan, :joiden niini kään oli onnistunu t 
päästä piiloon joutumatta. takaa· ajetuiks i. 

K. A, Karppinen kertoo: ~ g[) silt1äis ten laukausten kajahta
esso. yriti n paeta. taaksepä in tallirakolJllusta kohdoll , Hl ui1a kOlll~ 

»o.stuin kasvoilleni orään lllaaSSl~ makaavan rUllm iin yli. Sa laman
nOlleasti välä hti lliiäsSlllli ajatus, olUi. minun oli pysytt.ä.ydyttåvii. 
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hiljaa ja 'tckeydyUävä ~a<!-tuneeksi. Silloin kuulin äkkiä lau
kausten välill ii. huudon: )'l'appak aa. no! Pistäkää ne kuoliaaksi!· 
Omituinen hyy tävä tunne kulki kuin sähköisku lävitseni ja 
unohtaen Cllsimäisen päätökseni a.loin ryömiii. paikalta.. En voi 
selittä..1}, millä tavo in liikunta tapahtui. Se ei ollul ryöllI intäiL 
eikä kicl'ittäytymistä. Madon tai sisiliskon tavoin kicJllUl'toloh· 
din opätoivon voimin eteenpäin yli kinosten ja kaatuneiden to
verien, kllullen ktiulicn vinkuen suhahtava~ lumeen sivuillani. 
Ikäänkuin ihmeen kautta jäin vahingoittumaltornaksija onnistuin 
pääsemään 10 - 15 llletrin päähän tallirakcnnllkson takillllllaiscn 
nurkkaukson ta akse. Huomasi n kivijalassa aukon ja l'yämin 
siitä sisiiän, raivatcn tieni mnutamion la,nkkujen välifse, jotka 
sitten koetin sijoittaa takaisin paikoilleen pcittääkseni aukun. 
Vasta nyt huomasin muidenkin löytäneen tien tähän lymypaik
kaan. Olimmo kaikki hiljaa. Vain muutaman kerran, kivijalan 
moista nähdessämme kammottavat kohtaukset pihalla, pakoitti
vat jällnittyneet hen not esille puoleksi tukalHlutetun vihanhuu-' 
dahduksem. 

Vangittujen pää lliköiden huoneessa, joka oli ko ulurakennuk
sen etäisilllmässä päässä ja jonka a kk unat eivät olleet Il ihan 
p' LOlclla, ei aluksi voi tu käsittää laukaustenvaihdon tal'kuitusta. 
Ka pteeni Södcrholm heräsi hetk eksi tajuntaan kuolonhorrokses
taan ja sai vaivoin kysytyksi: ,:Mitä nc uikeastaan nyt ampu
vat?, Luutnantti Söderman, joka näki valkean HIlllll liehuvan 
naapuritaion, Fmnssilan, kateIla - lu ultavasti siellä asuvan 
venäläisen llal'Ooni von Buxhoevdenin herrasväen kohottamana, 
nähtävästi osoittamaan heidän puolueettollllluttaan tässä taiste
lussa - arveli aluksi kirkonkylästä odotetun 1lJlUjoukon saapu
neon, mutta jonkun aikaa kestäneen laukausten vaihdon jälkeen 
tulleen, ,kuten mek in, pakoitetuksi antautumaan. Mutta äkkiä 
alkoi hän aavistaa asian oikean ltLidan, laukausten kuuluessa 
selvemmin pihan puolelta, 

- , Tulimmaista, eiväthän ne vain mahtane ampua siellä 
meidän poiki a. ~ , huudahti hän ja jatkoi kääntyen Mikkolaan: 
.Käyhän kmkistamassa ovella! ~ Sammalisto ol i poistunut huo
neesta. kioWien siollä olevia menemästä ulos. Mikkola noudatti 
kehoitusta ja vasta nyt selveni hoille pöyristyWivä todellisuus, 
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Ho civiLt kuitenkaan voineot tehdä. muuf.: .... kuin pysyä. paikoil
laan - odottaon oman vuoronsa. piankin tulevan. 

Om fLS ta puolestani tuskin kykenen kuvailemaan luntcitani 
tuolla kohtalokkaalla hotkellä, jolloin makasin kusvoillani lu-

o messa, tuntion hion tihkuvan nyrkkiin puristetusta kädestäni. 
Aiva.n vierossiini, joku meikäläisistä ka mllpaili 1uskallisosti kuo· 
loman kanssa. Pitkävetoisistä. kuolonkorahduksista ei tahtonut 
tulla IOllllUa. 

Aja tukseni Mkartolivat kUUfficcntapaisossa jännityksessä. 
Hetkisetl olin näkovinän i vaaleakiharaison pikkupoikani cdessåni, 
ja ajatus, että minun tii.ylyi jättää hänet, kouristi sydänti\ll i. 
Niin kiisi kuutta. aivojeni ajatus I'ukoilla pclastukscni puolesta .. 
Mutta seuraavassa si lmanräpäyksessä sain toisel\ ajatuksen: 
Onko sinulla mi täiin oLuoikeuksia ollnottomuustoveriesi rinnalla? 
'l'iirnä ajatus oli minusta vastollmielinon. Ei - ajattelin -
käyköön minulle, kuten muillekin, jos mo kon an olommo tuhoon 
tuomitut. 

Purin yhteon hampullni, odottaen pisU~väå tuskm.l jossakill 
kohtaa piiätäni tai selkääni " .. 

Mutta. sen sijaan loittonivatkin laukaukset tallimkon nukSCIl 
taakse ja vähitellen kokonaan taukosivat.. 

Kuinka .kauvan koko tourastus kesti, on voi sanoa, Ken .. 
ties neljännestunnin , kontios kauomman. Kansakoulurakennuk
sen toisessa. I,åässä asuva opettaja. väittåii. panncons..'\ morkille, 
että. ammuntaa kesti noi n kaksikymmontå minuuttia. 'l'ässäkin 
ajassa ehtii kyllä. ampua peloittavan laukausmääriin ascetonta 
vihollista vastaan -

Sitten kuu lin jonkun astuvan ohitseni ja. sa novan: . No uskan, 
nyt ei 010 onää vaaraa.. . Mutta epäluuloisena aavistin pot osta 
enkä uskaltanut liikahtaa, sitäkin vähemmän, kun yksityisiä,. 
laukauksia vielä kuului pa lllflhtolovan ulkohuonerakennusten 
takana. 

'rulija oli venäläisen välskärin pukuun puettu nuori suoma
hi-incn, jolla oli såäDnöllisot, kn.uniit kasvonpiirteet ja sotilaalli
non ryhti. Ensimäisiä, jonka luo hän tuli, oli E. Laurila. Mies 
oli huomannut Laurilan liikuttavan silmäluomiaan ja sanoi 
puolittain karskisti, puolittain kohoittavasti: ,No, nouskaahan 
nyt vain, näonhän silmisiänDo teidän olova n olossa l. Ja kun 
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Laurila nousi, ja lkoi suomalainen kiroten: ,Tålluista teurastusta. 
en olo nähnyt misiluän Venäjän rintamilla, vaikka. olenkin ollut 
mukana usealla taholla., Sitten saattoi hän Laurilan sisuän 
ja sitoi hänen haavoittuneon ja lurvonneen poskensa .. 

Välskärin kohoitusta. olivat noudattaneet useat. l'ovoril, 
jotka ol iva t piiloutuneot käymulään, t.ulivat nyt hyvässä uskossa 
pihalle yksi toisensa jälkeen. Siellä. kohtasivat he kuitonkin 
kymmonk unta, punakaartilaista, jotka huusiva t: ,Kädet ylös, 
onko teillä. asoita? _ ja vasta kun ,kaartilaisot- olivat uhkaavin 
sanoin , kiroillen ja rovolvoroilla huitoon ta rk astaneot kunkin 
hoistii. ja huomanneet heid i~t aseettomiksi, saatettiin heidät vllr
tiaituina erääseen koulurakennuksen pienompään huoneeseen. 

'l'allirakennukson alla olevat toverim me päättiväl nyt myös
kin ryömiä esiin piHopaikastaa n. Se on kuitenkin liian aikaista. 
Karppiselle onnistui yritys 'jälleen huonosti. 

)Tuskin elin päässyt päivänvaloon ja astunut muutama n 
askeleen pilwa kohden _, kertoo hån, >kun vastaani tuli kolme 
punakaarti laista, jotka minut huomatessaan kohottivat kivää.
rinsu. ja laukaisivat minuun tähdä ten. Kuulin laukausten pa
mahtavan ja. heiWi.ydyin manhan uskoen va rmasti, että olin 
pahoin haavoiltunut.. AmpujaLkin luulivat hyvin suorittaneensa 
tehtävä nsä ja loiUonivat. 

Kun kuitenkin hetkisen kuluttua huon~asin jääneeni aivan 
vahingoiUumattomaksi ja ammunta tuntui tauonneen, nousin ' 
jälleen maasta. MuUa tuskin olin uudelleen jaloillani, kun ta l
lirakennuksen nurkan takaa vastaani taasen astui RsesteUu pu
nakaartilainen. Hänkin kohotti pyssy n poskelleon, ja välimatka 
()Ii tällä. kerl.'I.8 violä lyhyempi, ain()astaan 10 - 16 met.riä. Nyt 
menetin kaiken toivoni. Juuri kokomani kuoloma nvaara. oli 
hoik(lIltänyt herlllojeni joushwuuden. Seisoin kuin kiinni nall
littuna j8. pelosta jähmGttyn~enä, ()dottaen surmunln.ukausta ... 
Kiväärin jlumahtaessa luulin varmasti viimeison hotkcni lyölleen 
ja hoittäydyin hervottomana maahnn, tällä kertaa solä llen i, 
ajaUolemattakaan teeskennollii. Vihollisoni .poistui, niihtii.västi 
myös varmana asiastaan. 

Mutta korkeampi voima - konpa tietää, ehkä äitini ruko
ukset - oli vielä kin kerra.n suojellut minua. Makasin kuitenkin 
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plloJitiedottoffiana ja odotin va in jotn in uuUa k uolinsanomaa, 
jota on enää. voisi vä lttfl~. 

Silloin kuulin jälleen lähestyvi[\ askelcitn. No kuulostivat 
tosin rauhall isi lt a ja tasaisilta, mutta. kenties sittenkin olivat 
vihollisen. Päätin , että jos minun nyt kuit enkin täy tyy kuolla 
'illlttbaajan uhrina, niin ainakin myisi n hcnk oni niin kalliista 
kuin ma hdollista. Vedin punkkoni tupesta ja. ll1akasin hiljaa 
odot taen mitä. oli tu leva. 

'l'ulija oli ko mea nuori mios, puettuna vonälä ison vålskärin 
pukuun. Nii.lHlossään minun pitävän a uki s ilmiäni , sanoi hän 
pu htaa lla suomenkiclelJ ii: _Nouskaapa nyt vain, ei toitä onää um
mutal. 'L'uskin vaiden I.skoa. korvia ni kohoUauduin kyynärpä id.eni 
varaan ja vastasin epä luuloisona: , Voinko luottaa sanoi hinno? 

- > VoiHe kyllä ~ , vastasi häll, .nouskaa vain ylös. Nuo 
. huligaanib Q"at jo menneet tää ltä matkoihinsa · . 

Nämä rauhoittavat sanat aiheuttivat jä lleen mielenli lassa ni 
merkillisen kiiäliteen. TUlis in itse ni heikoksi ja. pelokkaaksi 
kuin lapsi ja. sanoin michelle: , Viekää. s iis minu t pois tiiii ltfu. 
Sen hän tekikin, puolittai n taluttnen mi nut yli pihan, missä. 
IDfI,kasi useita ruumiita, tl1u Lta siellä täällä vain jokunon liika h· 
tnen osoitti violä. olovansa hengissä. Saavuimmo kau lI/taloon 
ja minut vieti in yksinäni eriliiseen pienempään huoneeseen>. 

E. Hiillos oli sa moin noudattanu t anllcliaan välskärin ko
hoitusta . 

- ,Ko hoUautuossani maasta >, kOl' loo hän , . näin orään to
vorini vieressäni olovan pahoin haavoittuneen käsival'teen ja. vain 
va ivoin voivan nousta, Olten itso aivan vithingoittumaUa au · 
toin häntä jaloilleen ja tui n häntä Mvellossämmo kOllllltaloon, 
Äkk iä tuli jostakin meitä vastaan ryssä, pysähtyi ja an toi si· 
vu llani hOl'juvalle ha,\\'oittuneelle voimakkaan isku n poskeen, 
lallsucn häijyin irvistyksin huonolla suomenkielellä: .So oli Qi
kei n s inulle, la htaril> 

SisäsE'äni kuohahti omituinen tunne, ku in olis i räjähdys re· 
päisemäisillään rintani ,ja käteni lensi pu ukkoon sivullani, kostaak
seni tämän sydä mettömån raakuudon, Mutta onneksi Hui jär
keni jälleen "oiton, eikä. ryssä, joka jatkoi matkaansa, ollut 
ymmä rtåny t IiikeUä ni. Käsitin nyt, että jos olisin kostanut 
hänen väkiva ltaisuu tcnsa, olisi scnraukse na ollut varma ja eh-
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kiipä kiduttava kuolema sekä tovcrilleni että itselleni. Me jat~ 
koimme siis vain rauhallisesti matkaamme koulutaloon~. 

Viisi toveroi~ta, heidän joukossaan NordtOl:s, Auer. ja 'l'uu~ 
Jos, olivat seisoneet rivillllno takaosassa ja oli heidän sen vuoksi 
onnistunut pelastua pahimmasta kuulasateesta tallirakennukson 
taa. Lyhyen hetken kuluttua, kun ammunta. oli hiukan hiljen
tynyt, tuli pienehkö punakaartilaisjoukkue ennenmainiUujen 
kahden ryssän seuraamalla juosten esiin rakennusten takaa 
ja löysi heidät. Nordfors km'too: >Me odoti.mme tietenkin, flttä 
meidät heti ammuttaisiin, emmekä nähneet mitäån mahdoHi~ 
suutta ehtiä pakoon. Vainolaiset olivat kuitenkin silli~ hetkellä· 
jo väsyneet elävien maalien ammuntaan ja .. vaihtelun vuoksi 
antaneet mielessään vallan kostonhimon serkulle, Hyöväys
paholaisclle~. Hoilnttaen aseitaan mitä ' onnettomuutta' ennusta
vimmalla tavalla huusivat he meille: >Jos teillå on rohaa, niin 
tänne hetit ja kellot. myös!'~ Emme voineet olla tottelematta 
ja vedimme esiin, mitä meiltä oli. Eräällä. tovereista sattui ole
maan 300 markkaa lompakossaan ja kello taskussaan, ja rosvot 
sieppasivat nopeasti ne haltuunsa. Minä olin valitettavasti· huo
nosti varustottu, lompakkoni sisälsi näet ainoastaan vaivaiset 
30 markkaa». ~Kaart.ilainen ~ , joka liiti huolta mi.nusta., katsoi 
minuun epäluuloisesti ja kysyi; ~ Rikö teillä ole el1empåä, ja 
missä on kello?~ . Vakuutin kuitenkin antaneeni kaikki, enkä 
kiihoittuneessa mielentilassani" edes muistanut piiloittaneeni kel· 
lon liiviini klHlotun villanutun alle. Ja knartilainen tyytyi, otti 
vain ne 30 markkaa lompakosta ja jätti sen millulle takaisin, 
autoipa vielä - huolimatta lunnaitteni vähyydcstå - minun 
pitää henkeni. ~[jkä olkoon tii.ssä el'ityisosti mainittuna. katoa
maHomaksi kmmiaksi ja muistoksi hänelle ja koko pi.makaarlille. 

Kun r.aha-asiat kanssamme hi.ten oli selvitetty, komennet
tiin meidä.t pihalliaalle ja asetettiin siellä riviin. kädet ylhäii.llä. 
Tässä asennossa saimme seisoa hetken, pitkän kuiu ikuisuus, 
lähellä olovien vihollisten yhden toisensa jälkecll meitä vartioi· 
dessa ja saaden alinomaa osaksomme . yhä uusia haukkurna· 
sanoja pihalla liikuskelevilta (;jntisiltä ja vasta. saapllneilta vi- ' 
hollisjoukoiita. Joka hetki · odotimme heidän siirtyvän sanoista 
tekoihin, mutta, merkillistä kyllä, he tyytyivät vaihtelun vuoksi 
käyttämään tällaista enUsaikain häpeåpaalun vastiketta. Kiisi-
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varshunme alkoi pakottaa ja no horvahUvat tuon tuostakin voi· 
lllaUomina a las, muUa aseiden kalistclu, uhkaukset ja kirouksot 
]lUkottivat meidät yhii uudolleen no kohottamaan. 

Pnotessani olin kompastunut käsioni varaan erään kantu
liOOlt vierossi~ olevaan verilätäkköön. Lämmin veri oli kastellut 
sekä. kintaani että takkini hiha t läpimäriksi ja nyt, soisoossamme 
pihalla kohotetuin käsin , alkoi kosU!us jää.tyä, niin että meidät 
vi hdoin vapautoUacssa. käteni olivat kankoiksi jäätyneet.. 

Lopulta kohdisti näot Sfunlllalisto meihin huomionsa ja 
käski viemään moidät kOllhitnloOlv. 

Millä puolestani en oll ut rohjennut noudattaa välskärin 
r<luhoittavaa kehaitusta, "i\all olil\ jäänyt vioHi. hetkoksi liikku
lIIattomana makaamaan. 'l'uli pa silloin eräs mies, pysähtyi ai
van läholleni ja lausui kuuluvasti: . Ne, jotka kykenevät nouse 
maan, voivat son nyt tehdä pelkäämii.Ltu, nyt ei cniUL ole V8o,l'aa), 

Tämän nrmOllsanoman tuoja oli Sammnlisto, KohoUauduin 
maasta ja näin vieressäni ertlän tovorin yriUävän tohdä samoin, 
mutta olevan haavoittuneen ja tarvitsovan a pua, Häpeä sano· 
akseni, hänello en a ntanut tiLlä apua. minä , vaan Samm nlisto, 
Kun hän huomasi veri tipan tihkuvan lnitii,ttömästil ihohaavasta 
kädessäni, kysyi hän, olinko haavoittunut, min kä luonnollisesti 
kielsi n, vaikkakin hetkellinen kiusaus houkutteli minua yl'ittä
miHin tckoytyu. sääliUäväksi, 

Silmäsin ympäri Iloni ja näin luk uisia kaatuneita dvimmo kes
kustassa, Kuolevan korahduksct vierelläni olivat jo vaien neet. 

SalllUssa astui jiillecn orlis sotilnspukllun puotuista venäläi
sistä rosvoista pihaan, katseli hetken kuolleita ja - huomnsiko 
hän ehkä. jotakin e lonlllel'kkejt~ cräässi~ heistä ta i m,uutcn vain 
halusi sammllUm~ 1<ostonjanoMll - kohotti kiviiiil'illSä ja löi 
sen !ukilla ol'ästii. maassa makaavm~ päii.hän, niin eUiL kuului 
kumea jysähdys ja pää , jonka sitmien kiilto jo oli sammunut. 
vonähti sivulle. Son jillkeen kumUl'tui l'yssii. ruumiin yli alkaen 
kai vella. uhrinsa task uja )sotasaalis t..,'U etsien, 

'l'ämä ta pahtui a inoastaan neljän tai viiden 8yJen puussa 
minusta, fllinut valtas i omituinen, IHlolitta in inhon, puolittain 
kostonhimon tunnfl, Jos minu lla olisi ollut kädessäni ase, olisi n 
tuski n kyennyt hiltitsemään haluani alllpua mies maahan, 
niinkuin tuhotaan vaamUin on potoelilin, 
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Samassa. kohtasi katsettani toinenkin järkyttavä. näky. 
li; l'ä s haavoiUulleistamme, Arvo Pelkonen, kohottautui maasta. 
l-lii.non kasvonsa. olivat kauheasti silvatut, yhtenä ainoana veristii.· 
vii.ni\. haavana, iho riippuen rCJlaloinn. Ikäänkuin sokea hapuili 
Mn Ylllpärillcnsii, kooLtaan jH1olitajuttomanl\ ponnistaa esiin 
huudon suunsa sija lla. olevasta muodoUomastn. aukosttl, josta 
vori slli hkutH~ syöksii.htoli. 

- .AmJlukaa minut, ampu kaa. minut!, rukoili hän . MuUn. 
yksiki\än armolias rosvosiolu ei tullut hanen av ukseen. 

Nytkin potti ihmisyystuntcenij häpeän sit f~ ajatcllossani. I~n 
mennyt hälltä. auttamann, vaan suu ntasin askeleeni kohti kou
lusalia. Hetken kuluUua tuotiin hänet sisään ja Jääkäri sitoi 
hänet. Hän valitteli a ivan hiljao, IlIUUa. ei tabtollut l)ysyi~ pai
kalloan, vaan .yritti houreissaan yhtämiUaa. nousta vuotooltaan. 
Vasta kaupunkiin viotynii. hiln kuoli sairaalassa. 

Kun hi.ton oli va.kuuUautunul siitä, eUä ol!'skelu jJi!Hllllaa lla 
oi violä. oll ut vaaratontn, tuntui oikein muhoittavalta päästä to
vericn luo koulusa liin. Siellä ho istuivat tai seisoskeli vu l. pitkin 
seiniii, vaieten ja sy nkin mi elin. Nuori liiåkäri puuhaili horkeä
mättä haavoittuneiden kanssn. Hä n ei va litethw nst i oll ut ehti 
ny t kaupungista vara ta mukaa nsa, minkäfmlaisia sitlota rpoita, 
vl.ian sai tulla toimeen Il\kana- jn liinavaatepa lasi tla, j oitt~ ta lon 
Clultavainen isilnläväki hänoll e luovutti, sekii. niill ii. Vfl.l·sin vå
häisillä. liiäkomäå rillä, mim mlllltamil la sllojoluskulltulais illa oli 
ollut mukanaan. Koulun viivottilll ct katkottiin s idolastoiksi, ja 
yksi ja toi non to\'cl'oista uhrasi, mikii nenäliina n, mikii. klltlotUIl 
vilInpaidan tai jotakin muuta haavoitlllneille, 

Yksi ainoa punaklL\l.rl-ilainell va rtioi meitä ja hän kii,y ttii.ytyi 
yleensä siivosti meitä. kohtaan. Silloi n tällöi n ku lki kuitenkin 
häijympiä kin vihollisiammo hu oneen läpi. J<; riis 11iiistä, 'l'alllpe
melin. jo aikaiselllmin tunnuttu tappelupukari >'I'ele fooni -Ville~ , 

sattui näkemää n teknikko O. Schuumanin , jota kohtaan hä n 
tuntui kantavan kall llua muut ama viikko aikaisemmin kau
jlungissft sattuneen naurottavan viihäpiLtöisen kohtauksen vuoksi 
- Schauman oli hymyillyt., sattuJ\lnlta tullessaan hiintii \'tl.stafl,1l 
kadu lla. 

- ) Vai niin , se nkin veijari , sinä olot siis vielä elossa! Låh-
dcpil llIukunn vaan nyt heti_ , tiukkasi hän terii. \'ällä äänellä. 
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Schauman silmäili nouvoUomana ympä rilleen; uhkaus kuu
losti jokseenkin vakrLVusti tarkoitetulta. Mutta uivan vieressä 
seisova tohtori Ha lonen tuli hänen avukscon. 

- ,Tarvitsen häntä täällä. apulaisenull b , sanoi hän kars
kil~ ti,... >ja jos te tulette häiritsemään meitä sitomistyössä, niin 
voitte totisesti hoitaa haavoiUuneenne itsol~ j ja näin sanoon hän 
suuttun eena sinkautti kokoonkäärilyn pellnvakankaisen siteon 
lattiaan punakaartilaisen otoon. 

Samasst~ tuli 'myö3 Samma listo. huoneeseon. lIitn näytti 
olevan hyvin kiihtynyt. Syvät epätoivon rypyt olivat pi irtyneet 
hänen avoimiin knsvoihi nsa ja hänen otsallansa helmei livät 
hikipisarnt. 

Hä n oli kuullut. lääkärin viime sanat j,\ nä hdessään '1'010-
looni-Villen seisovan itsop inta:sessa asennossa hän käsitti mio
hen haluavan osoittaa valtaansa ja "irka-asemaansa. Riontäen 
joukon luo huudahti hän kHhtymystä värlijävin uiinin : 

- . No mutta mitä. te aja ttelette! Hyvät miehot) ettekö te 
lainkaan ymmärrä, mitä täällä on tapahtunut? Ettekö käsitä, 
että kaikki tämä vielä. voi käydä. moille kalli iksi? _ 

Lääkärin piHi.W\väi nen esiintyminen ja Samma liston mur 
heelliset - voisimme lisätä: ,profeeta lliseb - varoitussanat ' 
tehosivat yksinpä 1'elofooni-Villeenkin. 

- ~No, toht.ori hoital\ sitten vaan asinnan-, lausui hän 
mukaan tuen ja poistui , jättiion Schaumanin ja muut rauhaan 
- ainakin toistaiseksi. 

Kaksi nuorista tovereistamme oli järkyWlvien tapahtumaill 
vaikutuksosf.a saa nut hel'lIlokohtauksen, jota heidän hermostollsa 
oi voinut kestää. Loppumnttomin a rmonpyynnöin a.bdisteli vat 
he punakaartilaisia, joita se ilmeisesti vaivasi. Huomasi n ~ t.o
verien, synkistä katseistn kohtauksen olevan heistii. piinaavam
man kuin haa.voitettujen näkeminen. Mutta ei .näyttänyt myös
kään olevan järkevää koettaa l'auhoittaa poikaparkoja, joista 
t oioon vielä pal'i pä iväiL jälkeenpäin näytti olevan saman kau
huntuntoen 'valtaumana. Sittemmin reipastui hitn yhteisen van
keusaikamme kestäessä ja hänestä tuli aivan erinomainen to
veri. Ehkäpä tä mä elUmys vakaannuW elinijiiksi hänen tun
t eellisessa mielessään tarpeellisen miehekk ään lujuuden. 
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Haavoittllueot pysyivät yleensä hiljaisina, valittelematta. 
Ainoastaan muutamat pahoin haa.voittllueot valittelivat hOI1-
reissaan. Eräs heistä tunsi käsivarsiansa. ja jalkojansa. palelevan 
ja pyysi liikuttavasti jonkun hioroOlaan niitä, jotta. ne tulisiut 
lämpimiksi. Muuan vanhemmista tovcreista.mlllG, tehtailija O. 
Hongen, jota vähän aikaisemmin oli pihamaalla kohdeltu erittäin 
uhkaavasti ja raa.'asti - eräs -knartilainen . ei ollut tyytynyt 
revolverin suuntaamiseen hänen ot.snansa kohden, vaan oli li-
siiksi sillä antanut Mnelle niin ankaran iskun, oUii. hänen sil
missään säkenöi _ . <Istui nyt snirmw luo jl\ alkoi punaisesta 
vahdista ja muista. huoneen läpi tungeskelevista >kaartilaisista_ 
välittämä.ttä hieroa häntä, antaen häneIlo samalla veWi. ja lää
kettä. Tämä miehekkään tyyni esi intyminen vaikutti meihin 
muihin elvyttävästi, ja pian seurasin"t useat meistä. hänen esi-
merkkiään. . 

Yhä uusia. vangittuja. ja. pahoin harwoittunoita tuoti in yksi 
toisensa jälkeen sal iin. 

Heidän joukostnan on erikoisesti mainittava rautatienvir
kailija Hjalmar Tuomi, jonka kärsimyksilli~ tuskin lienee vertaa. 
tämänkään piLivän monien raakalaislekojen ja väkivaltaisuuksien 
joukossa. Hän oli arnmunnan kestäessä saanut yhdeksän, osaksi 
kuulan, osaksi pistimen aikaansaamaa haavaa j {~ makasi tie
doUomalla eräässä kaatuneiden kas assa. Tämän ka.san luo luU 
punakaartilaisjoukkue, sitä. >oikeato. lajia>, ja alkoi ravistella hao.
voit tUlleita, joista muutamat kykenivät omin voimin nousemaan. 
Kun 'l'uomi, joka. tftllöin oli palannut tuntoihinsa, mutta. ei us
kaltanut osoittaa elonmerkkejä., ei liikahtanut, lausui eräs jou
kosta. pilkallisesti: - ,Kutittelepa häntä. vain leuan aUn, niin 
saa.mmo nähdä, että. hän nauraa>, mW~ hyvää neuvoa. toinen 
oli heti valmis seuraamaan. MuUtt verissäun makall.va. ei Iii-

. kahtanut eikä nauranut. • 
Sa.no, lukija, minkä nimityksen ,'oisi antaa. tällaiselle puna

kaul'tilaishuumorillo. Minun korvaani lmulostaa opiteotti . katu
poikarosvob aivan liian Inimealta.. 

Kun 'l'uomi kanl'tilaisten mialestr~ todellakin näytti olevan 
tajuton, nostivat ho hilnat maasta. ja. kantoivat - tietenkin lää
kärin luokse koulusaliin . .. Ei, he kantoivat hänet käymälän 
taakse ja heittivät Mnet sen alle, onneksi jäätynoello lantakasalle. 
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Arvokasta pilan jatkoa. 
Tällft, inhoittavnlla sai rasvuoteella alkoivat kuitonkin haa

voittuneen ajatukset työskonnollä. Toivoen piinahcnkicnsii. ai
nakin tässä. vastonmioliscssä paikassa jättäneen hii.nat rauhaan, 
kooj.t~ hiin kääntyä ovinukkoa kohden. MuUa kauhukseen näki 
hän kahden punakaartilaison seisovan siinä v[lt'tioimaSfla, ja ho 
huomasivat hänon liikkeensä. 

- .Katsos tuota pirua, hän elää vi elä" huudaMivat ho ja 
byppäsivät hänon luoksoen. 1'oincn ampui rovolvol'iIlaan kaks i 
laukausta, joista. toinen tunkeutui 'l'uomcn olkapään läpi , ja 
toinon antoi hänelle voimakkaan pistimeniskun toiseen olkapäähän. 

Nyt sammui vi hdoinkin 'l'uolllcn tajunt.a. kokonaan, multa. 
- ihmcittcn ihme - elonkipinä ei sammunut. 

Hiukan myöhemmin löysivät hänet toiset, inhimillisemmät 
oliot ja kantQiwl.t hiinet koulusaJiin, Mutta kun h i~net sitten 
toisten haavoitettujon kanssa kuljetettiin asemalle, tunsivat hänet 
siellä entiset ]lUnaiset I'.!\utatieläistovol'it, jotka nyt puolestaan 
halusivat antaa. hänelle nrmonpiston , mink,ä kuitenkin lähtöehkåisi. 

'l'ä,llaisia. tapahtumia kokicssa täytyy kysyä. itseltään: onko 
ihminen pohjaltaan vilJipeto, jonka veren himo kiihtyy, mitä. cnCIIl-
mflll verta se näkee, , , 

Talenväen asuin ra kennukseen oli taistelussa haavoittuneen 
Solinin Iisii.ksi kuusi toveria saapunut pihamaa lla teurastuksen 
jälkeen, useimmat heistä. lmo.voiltumattominn, ei,kä. a inoaknan 
p<themmin vahingoittuueona, Helken kuluttua. nstlli huoneeseen 
useinmainittu hyväntahtoinen punainen välskäri ja ky~yi ystii
vii.lliscllä. ja. Ta-lIhoittavalla. äänellä, miten oli pahoin hnuvoittu
noon Sclinin laita, seki~ pyysi meikålåisiii. kocUnmaall saada. 
hänelle talonväeltä hiukan konjakkia. Hänen poistutluaan km
kisti vielä. yksi ]H1nakaarUlni nen ovesta, kysyon hänkin varsin 
siivolla äänensävyllfl., oliko siellä. haavoittu neita punaisin , ja 
poistui ilman muu ta, vnstauksen ollessa kielteinon. 

Hetken kuluttua tuli Sammalisto huoneeseen, merkitsi siellä. 
oHjain nimet ja vei haavoitf.lllm~ttomat mukanaan suuree n kou
lusnliin. 

Mutta koulutalon picnemmissäkin luokkahuoneissa l.a.pahtui 
t ämän suuren murhenäytelmäl1 kohtauksia ja vä likohtauksia, 
1(, A. Karppinen kertoo: 
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- .Kun a utuwaineo välskäri oli eronnut minusta ovon 
luona, jäin yksin er:i.äseon koulutalon pienemmhtä huoneisto.. 
Äkkiä tompaistiin ovi kih'aasli auki ja sotilaspukuinen ryssä 
syöksähti huoneeseen. Säpsähdin: onko nyt taason henki kysy
myksessä? Multa I'yssä tuskin minua huomnsikann, vnan sen 
sijaan hyppäsi suoraa päätä kaikenlaisia. kouhlfarpeita. varten 
huoneessa olevan suuren kaapin luo, löi sen oven rikki kiväärin
tukilla ja nuuski elläluuloisena sen sisustaa . Olin silloin liian 
vakavalla mielellä huomatakseni mit ään humoristista hänen 
hommissann, mutta jälkeenpäin on minun täytynyt nauma 
muistellessani näkyä: venäläistä 8otitnsros\'ol\, joka luuli löyUi.
vänsä kulta.- ja hopea.aaitcita, pettymyksen ilmein tarkastele
massa sivistysl\arteita, joiden merkitystä. hän ei mitenkään 
kyennyt käsittämään, 

Ja niin hän tyytymättömänä. lähti ulos huoneesta. 
Sen sijaan tu li nyt sinne muutamia punaisia - uudella 

ylimääl'äiseUä junalla saapuneita - .punaisen ristin sisaria_ ja 
kaksi punakaartilaista, kantaen erästf\. mcikf\läisislä, teknikko 
}l~rik Vallinia, joka oli pahoin haavoittullut. Yksi la llpcudensisa
risto.. osoitti ihmisystäviil listä mieltänsä sanomalla: _Tuollaisia 
ei pitäisi laisinkaan sitoa, vaan tulisi niiden saada muutamia 
haavoja lisää! _ 

Kui lonkin aloittivat he tuon tarpeettoman sitomislyön, mikä 
-ei kuitonkaan oikein tahtonut sujua sekä. puuttuvan taidon että 
kehnojen varusteiden vuoksi. Muistin nyt llIatkalle läh tiessä.ni 
pistäneeni taskuun i muutamia sidetarv(\kääröjii. ja luovutin no 
haavansitojattul'i llo. 

Samassa raotti pelastajani , välskä.l'i, jälleen Ovea, ja kun lIIie· 
leeni muistui. ettii. kulkiossani pilmmau n yli oli n kaatuneidon jou
kossa 'nähnyt erään lähimmistä. tavereistani, jolla tiosin olevan 
lIIukana,Ul pionemmän SllllllllfUl mhaa, minkä. minä. mahdollisesti 
voisin pelastaa ryöstäjHtii. ja lähettää. Mnon omaisilleen, uskoin 
asiani miehelle pyytäcn häntä saa.ttamaan minut kaatuneidcn 
luo pihalle. 'l'ämiLnkin ystä.viinp{l-Ivoluksen hän teki minulle. 
Ulkona makasi yhi~ 16-18 kuollutt.a. tai pa.hoin haavoittunutta 
kaikenlaisissa luonllottomissl\ asennoissa.. Koetin hillitä. Sllmn
ja katkeruudentunteitani, ettch'ii.t no saisi mieltäni kokonaan 
ynltaansa. Kuljimme kiiruhtnon kaalunoesta toiseen, muUa 
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tovcl'iani en löytänyt., ja välskäri saattoi 
kou lutaloon.~ 

minut vaioton takaisin 

Samaan huoneeseen, johon Karppinen oli viety, tuotiin vähj· 
tellen muitakin. 0: Eklund kertoo: >Meitä. oli jo seitsemän to
verin Illloncossa ja yksi meitä tarkastanoista. punakaartilaisista 
asetettiin ovelle vartijaksi. Akkiä avautui ovi jälleon ja sen 
1l1kr;wuolella näkyi muulamilL uhkaavan näköisiä. .knartilaisiIP. 
Eräs näistä astui sisään ja kysyi virallisella Mnollä: .Mitä van 
koja nämä täällfi, ovat, ne on kaikki ammuttava! . Vartijammo 
vastasi: .Siitä saa päättää. 'l'amporeon osikunta), Mutta. winen 
ei tahtonut myöntyä. - .'l'ässii. seisoo itse 'l'runperecll ylipääl
likkö" sanoi hän viitalan lyhytkasvuiseen, pnksuun mieheen 
takanansa. 'l'iimii. omassa. korkeassa porsoonnssnan nyökkäsi 
päätMn myöntäen, aJentllvan arvokkaasti. - ~Hän käskee am
pumaan vangit-, etkö tunne hiintä?, 

Uhkaavista. sanoista huolimatta vaikutti kohtaus meihin 
vankeihill katllpoik npilall tavoin ja vartijammekin näytti otta
van asian rauhalliseHn. kannalta. Ottamatta huomioansa kor
kean henkilön ki:skyi~ vastAAi hän kliivasti : ,Kyllä, tunnenhan 
hänet., mutta osikllutn. tästä. asiasta joka tapauksessa päättää. •. 
Ja toiset näkyivM väsyvän pilanä.ytehnäänsi~ ja Juhlivat tie
hensä - - --, 

EhdiUyillli koulusalissa. jonkun verran koota ajatuksiani 
jii.nniUävien elämysteni ua Hokosta, aloin minäkin avustaa haa
voiteUujemme hoitamisessa, Hetkon kuluttua, kun jo luulimme, 
että kaikki baavoittuneet oli tuotu sisii.ii.n, astui huoneeseen 
viejä yksi, kirjakauppias V. Old.n, 'l'uoros viiri hänen joviali
silla kasvoillaan oli vaihtunut silminnähtävään kalpeuteen. 
Oikealla kädellään kannatti hän vasenta, jossa näkyi ammot
tavo. verinen haava, syvä kuin ka.hvikuppi. Mutta siitä huoli
matta leikki yhä. vieläkin vil.Synyt hymy hänon huulil1l.U\D. 

_ >Voittoko auttaa minua tämän sitomisessa?> sanoi hän. 
Kun lääkäri parhaillaa.n puuhaili erään pahoin haa.voittuneen 

vieressä, otin minit OIAnin muknnni vioreisoon huoneoseen, missä. 
oleskeli ainoastaan yksi haavoittunut.. Istahdimme huoneen 
nurkkaan l koetin hoitno. hänen haavaansa ja häll tarinoi minulle 
kokemuksistaan, 

- >Kyllä 60 oli aivan >viittä vailla. , eU('1l mennyt muidon 
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muka.n a" alkoi hän hyyi~tuulisosti. ~Mill\ln oli onnistunut 
hiipiä. pakoon hoinäparvclle, jossa koetin piiloutua. 'l'ulipa sil
loin kaksi ryssåu. ja oräs punakaartilainon sinne, OSllen suoraan 
piilopaikkanni. 'l'oillön ryssisU~ kohotti juuri tikarinsa iskuun, 
kun punakaartilainen virkkoi hänolle: ,.Ei saa cnäi~ Lnppaa., 
ja. &:amn,ssa silmänräpii.yksessi~ sain esille lompakkoni ja ojcnHin 
sen 1'08voll o, ~npr~ ticdå , kumpiko tekijä, punakaartilaison' kielto 
vaikQ tarjoukseni aikaansai paromman :oofoktim , joka. tapauk
sessa sai Ukari levtltä. sillä. kertaa ja minun käskeLtiin vain 
sllol'iulua matkaan tänne', 

- ,MuUa. miten saitte sitten käteonno haavan? 
- ,.Niin, sen on täytynyt tulla. maatessani muhlen mukana 

pihalla, vaikka sitä silloin en olo huomannut. Yritin tietenkin 
paeta , kuten kaikki muutkin, kompastuin, kaaduin eteenpäin _ 
ja tuumin, eWi mahtaa olla vllnninta pysyUoleidä hiljan. hotki-
sen. Violäpä. puristin kiinni silmäni nä.ytlääksoni eliemmän 
kuolleelta. Pian minusta kuitenkin tuntui siltii., että ammunta 
jonkun vorran hiljeni, enkä silloin enää kyennyt kauemmin hil
Iitsomään uteliaisuuttani, vann tirkistin hiukan ympärilleni. 
Huomasin makaavani kuopan rounn.lIa., jonka pohjalla lepäsi 
orås moikäläisi $tt~, joka hämmiistyksekseni samassa <~ukaisi sil
mänsä, vilkuillen ympårillonsä. Kuiskasin hä.nelle: :oIluuletko, 
ettii. uskaltaisi liikuttaa hieman kalossiansa ?', mihin hiin kuis
katon vastasi: I Alä. hemmetissii., makaa , 'ain hiljaa vieliu. 

Ohinin ohtlessii. tähän kohtaan kOl'tomustanll, en voinut 
pidä.W~ytyi~,hiljaa naurahtamasta. Ja samalla tunsin olevani ylpeä 
siitä, että. kuuhlin ryhmään, jonka. johtajana oli tällninon mies, 
joka epäilomättä. tulisi voittamaan vielä perustamntta. olevan 
Nobel-palkinnon huumorissa - voisipa ehkä sa noa .hir1eis
huumorisSll,) . 

Vasta pnri tuntia verilöylyn jälkeen saapui kaupungista pu
naisen kaartin ambulanssi, johtajana. eräs Iluori mies ja henki
lökuninna muutamia punaisen ristin sisaria, jotk{\ kuitonkin 
osoittautuivat jotenkin. avuttomiksi loimessnnn. Hnavoittuneet 
olivat tosin jo kaikki saanoet ensimäison avun lääkäriltä, muUa 
hänen vähäiset sidetul'peollsa ja lääkovarastonsa olivat loppu neet. 
joten amhulanssi joka tapauksessa, oli tervetullut. - Hetkon 
kuluttua voitiin ensimäinen eri~ haavoittuneita lähottää asemalle. 
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Laupeudensjsarten ohella koettivat jotkut meistä auttaa 
haavoittunoita. ulos ja. sijoittaa heidät kolmeen oljilla peitoUyyn 
pitkään rokeen l joilla hoidät piti kuljetotta.~nan asemalle. Koulu
talon porrastan odes!:lä seisoi rivi punakaartilaisia, ja joka kerta, 
kun ovi avautui, kuului . heidän joukostaan pilkaUillon ja uh
kaava mlll'ina ja yksityisiä huudahduksia. Kaartilaiston täytyi 
tosin pysyä. paikallaan rivissä, mutta heidän vähemmän miol
Iyttävii. huomanvaisuutonsa meitä koht.aan saattoi mill\l~ het
keksi eräänlaisella kateudella ajattelemaan haavoittuneita: he 
olivat jo näytollcot osansa murhonäytolmässä. loppuun ja saat
toivat olla -rauhallisia, mietin mielessäni, kun sitävastoin meidän, 
I'lmmiimmo .ia siolummo puolesta vahingoiUumaUolllien kapinal
listen, luultavasti violä täytyi olla mukana muutamissa vähem
män hauskoissa ohjelmanumeroissa. 

Ensimäison haavoittuneiden lähotyksen kOI'alla viotiin myös 
eloon jäänyt päällikkömme, luutnantti Södeflllan, soki~ muutamat 
piiiillikköjon huoneessa sattumalta olleet asemalle, missä odotti 
erityinen ambu lanssijuna, johon kuului kaksi kateUua ja kaksi 
avonaista tavarn,vfiullua.. 

'rässä onsimäisessä kuljoteUavion joukossa oli myöskin O. 
Schauman, ja 'l'clc>fooni -Ville ' sattui jälleen saamaan hiinet nä-
köpiiriinsit pihamaalla. Huonosti salattua vihaa ilmaisevalla 
äänellä lausui punikki lähimpänä Schaumania. seiso viita varti 
joillo: 

- >PHäkäå tuot.a tarkasti silmällä ja muistakaa täyttää 
se, mitä olen teille sanonut hänesHiI. 

Tolcfooni- Villolla mahtoi tuottaa erikoista huvia mahtinsa 
nii.yttämincn, ainakin sanoin, ja luultavasti vielä suurempaa sielun
iloa aina hauskatuulison ja roippaan, leveähal'tiaisen Schauma
nin näkeminen hermostuneena ja synkkämielisenä. 

Matkalla ei kuitenkaan tapahtunut. mitään erikoist.a, eikä 
Schauman myöhemminkiiiiu joutunut kiusanhenkCllsii. kanssa 
tekemisiin. 

Luutnantti Söclerman kertoo asemalle kuljettaessa huoman
neonsa jonkun matkaa vank ijoukon edellä marssivan punakul:Ll'
tilaisjoukon, jonka lukumäärän hän arvioi noin sadaksi ndehoksi. 
Mistä ho tulivat ja minne aikoh'ut, siitä hän ei päässyt selville . 

. I1meisesti oli samaan aikaan ori tahoilht seutua liikkeellä use-
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ampia punaisten pal'tiojoukkoja. 
'l'urkulaisten ja. ryssien hurjapäinen 
joukko, joka oli ollut teurastuksen 
pääasiallisena. toimcenpanijanR, oli, 
kuten jo olimme f:malloat tietää, 
lähtenyt pihalta tiehonsä. tunnin 
kuluttua hyvinsuoritetun työnsä 
päättymisostä. Muuan t ovoreistnsa
nai kuullconslL kiivaan sananvaih
don heidän ja Sammaliston välilHL 
Sn,mmalisto oli syyttänyt heiUi hei· 
dän esiintymisollsä. ja lneille van-
geillo annetun lupauksen rikkomisen 
johdosta, mihin turkulniset olivat 
sinkauUanoot vastauksen: ~Pyysit-

Maalari V. Sammalisto. 

hän kaupungissa. meitä tulemaan aVllksosi, pidä nyt vain 11)'
viintisi! Olomme suorittaneet asiamme omalla tavallammo!- -
Ja son jålkecll ho olivat orOlllle.et vihoissaan. 

Vasta kello noljään monnessii olimmo mo jäIolIo jiUinoet, 
pienempi määrä haavoittuneita ja. haavoittumulta. jääneiden 
påäosa, valmiit lfthtemiiii ll matkalle. 

'l'eurastuksen tulos oli su unnilleen seuraava: 15 kuollutta, 
2 kuoloUavasti han.voiUunutla, kapt. Söderholm ja yliopp. Pel. 
konen, noin 20 haavoittunutta ja 40 haavoiUumutta jäänyttä. 
Sitäpaitsi oli 10 toveria taistohm kostäcssi~ päässyt pakoon. 
MinuIlo on jälkeonlläin kerrottu. mistä. johtui t fUllä , 'ol'ilöyIYII 
verraton .laiha. tulos, siinä kun ilmoisos~i oli ollut tarkoitus 
häikäilemättä tchdti. loppu meistä kaikisf.a, 

Muutamat mukana. scuranneista ryssistii, jotka. uskoivat 
omaava05a harjaantunecn ~takLillison katseon ja käsiLyskyvyn., 
olivat nii.ol kHvcnneet., konokivääri mukanaan, eriUin Markkulan 
Iiihellii. olevan torpan katolle ja sieltä ryhtyneet nmpu lllaan pi
hamaata, missä ho luulivat otovan ainonstuan suojcluskullta
Jaisia-. Kun murlumjmnme äkkiä kuulivat kuutien vinkuvun 
omien korvicnsa yrn päl'illa., huomasivat he loikill kaikkclt muuta 
ku in ha uskaksi ja. pyrkivät pakoon !Jihan suojaisiin osiin. 

Kaitselmuk;otl tiet ovat tmlollakin varsin ihmcoltisot. Pahim-
pien vihollisLcnuno osuna oli s iis täs!;ii. parhaimman avun anta· 
minon moille. 
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Mcidåt asetettiin nyt I'i,' jin pihalle, kuh~k in kahta. varlioi
mM n komennettiin vahtimies rivin kumpaisellekin puolelle ja, 
niin lähdettiin liikkeelle asemaa, kohti. 

Kuljettaossa pihan poikki koetin laskea kaatuneet. jotka. 
yhä vieläkin makasivat siellä ulä llä pihalla, suurin osa kuiton-
' kiJ .. paikalla, johon moidiit ensin oli asetettu. Laskin yksitoista 
ruumista. ja ihmettolin, jäteWi.isiinkö ilO todellakin ilman muuta. 
makaamaan pi hamaalle - ~- ~ -

Marssinuno eteenpäin ää netlömyyden valli tessa. Vain kul- • 
kiossamme pienen sotilasvirka talan ohi, mistä. käsin Tamporeen 
joukko oli ampunut meitä, virkkoi muuan vartijoista puoliääneen, 
oUä kirotut , Iahtarib olivat ampunoat köyhän torpparin ainoan 
lehmän. 

)Lahlarit. , niinpä tietenkin, sehän oli juuri näinä a ikoina. 
meille annettu arvo- jlL ammatUnimi. Mutta. tämän so lvaavan 
taistelllhansikkaan haluaisin siepata ilmasta. ja sinkauUfIlL sen 
takaisin päin vihollistCllune kasvoja. Mini~ tahtoisin huutaa. 
heille: ~Lahtnrjt. niitf\ olotte to, Suinulan murhaajat j,L tei
dän LoverinllO ... !> 

Asemalla. pysåhdyimme. Useita ryhmiä ejläilyttävän näköi
siä olioita. ja myös pa ik kakunnan asukkaihL Iiikuskeli siellä 
tääll i~ asema-alueella. Var,;;inaincn Turun joukkio, joka myös 
oli vieraill ut asemalla ja. sen viereisessi~ kahvilassa rnoluton 
nauttinut tlamupäiväkahvinsa, oli kuitenkin jo lähtenyt, mutta 
minne, sitä ei tiedetty. 

Lähellä paikkaani ri vissä nåin täällä. jälleen lääkärimme, 
tohtori Haloson ja hyväntahtoisen nuoren välskiirin sekii vahti
miehen, joka oli meitä suuressa. koulu!lalisslL vartioinut ja siellä 
meitä kohtaan sävyisästi esiint,ynyt. Nåytti siltä. kuin koet
taisi kaksi viimeksimainittua esittää nuorelle lääkärille puo· 
lustuksia tapahtuman johdosta.. Kuulin vain viUskiil'in 
lopuksi sanovan hänelle: .Älkää nyt kuitenkaan ajatelko var
sin }laIIlH~ meistä . , mihin tohtori Halonen vastasi: .Kyllä. se on 
minun asiani, mitä. kaikesta. tästä ajatt6Ien~. Näin sanoen hän 
kääntyi heistä ja poistui toiselle taholle. Sanottiin, ettei hän 
oll ut saanut lupaa palata kanssamme kaupunkiin. 

'l'äällä näin viimeisen kerra.n av uliaan puna ison välskärin, 
cikii minun ole edes onnistunut saada. tietooni hänen nimoänsä. 
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Mutta piirrän tähän sinulle, jalomiolinen vihollinen - ei, minun 
täytyy sanon: harhannjohdottu , oikeutta otsivä, nuori suoma
la inen veljen i - oma ni ja toverieni kunnioittavan kiitoksen siiU~ 
hyvast..1., mitä meille teit tänä sYllkkäni~ päivänä _. - -- -

Ihmettelin hieman pitkiillistii. odotusaikaa asemalla, sillä 
kaikki niLytti olevan valmiina läb'töiL varten. Hotkon kuluttua 
tulikin selitys viivyttelYYIl: kolme rnskaskuormaista, pClitettyä 
pitkää rekei.. Markkulasta-. NiisS/1 oBvat kuudentoista. kaatu
neen I'Illlrniit, heitett,yinii sikinsokin toistensa pflälle, kädet ja 
jalat pisliien sieltä tiiältiL jäykkinä osiin piUUlyksO ll alta . 

- »~litil teemme nytkuolloillo? ), kyseli Sammaliste miehil tiL 
Hän näytti hyvin johdonmukaisesti noudattavan kaikissa toimis
saan bolshcy istisia nCllvostoperinaltoita. V<lstnus viipyi heIkon , 
muU a vihdoin virkkoi muuan sukkelnjärk inen: .Haudalkolll 
kuolleet itse kuolJcenslL - mikä käytännössä oli ynllnålT~ttävi1 
siten, (l tm kaatllneiden omaisct sa.isivat huolehtia asiasta. Sen 
ho rnllutam ilL lläivi ti. myöhem min sllivatkin tehdi\, multa vasta 
kaupungi n punaisten ha lJitusmiesl.ell heille aiheu tulIn ien monien 
vaikeuksien ja hankaluuksien jalkean, 

nUllmiskuormat jiilettiin asclllasiJlallo ja IlJ O luulimme, että 
ne muidon rahtitavarnin mukan(\, siilTettäisiin aseman makasii~ 
niin, Ne oli kuitenkin si ttemmin palautettu Markkulaan, missä. 
kuormien säälittäv[L sisä.ltö purettiin talon lähellä. ole\'Han la
toon. 

Haavoitotut oli sijoitettu katettuihin vaunuihin ja. meidö.t 
haavoiU.umatta jääneet työnnetti in avonaisiin vau nuihin. Niissä 
meidät asotettiin keskelle vaunlla, vUl'tijaimmo jäädes3ä. soiso
maan riviin vaunun molemmille sy rjillo. kiväärit va lmiina kä.y
tettäviksi, Illutt..'\ ei mcihin, vaan ulospäin metsään smmnnt
tuina, Laski\'atpa ho onsimäiSCSStL pysährlyspaikn.ssa, Ruuta~ 

naSSR, kiväärinsi~ valmiisoe n ampuma-asfmtoon junan molem
milla sivuilla. IhmeUelin aluksi, mahtoivalko nämä. vurovaisuus
toimenpiteet johtua siiul, että pelättiin aVllksemmo tulevien 
valkoisten joukkojon hyök käystä. Sittemmin kuulin kuitenkin 
Sammalislon ant.anocn tällaisen määräyksen erään meikäläisen 
kehoituksosta, jotta voisimme olla varmat siitä, ctteivät Iloistu 
nee t turkula iset matkat\ varrella jostakin sopivasta lymypai
kasta käsin yrittäisi korja ta meidä n suhteemme Markklllassa 
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tekemäänsi\. >Iaiminlyöntith, tällöin ke.nties tekemä.ttä. niin tark~ 
kan eroitusta meidän ja. ya.rtijaimme välillä. 

ltuutanassa otettiin junaan vorilöylystä paonnut teknikko 
Pöllfmen, jolta oli saanut aikaisemmin kerrotun pahan sapelin
iskun päähänsä. Hänen oli onn istunut paeta jo pitkälle, mutta. 
muutamat takaa-ajavat punakaartilaiset olivat verisiä jälkiä. seu-

" Jaten saavuttaneot ja. vanginncet hänet. 
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6. Verilöylyn jälkeen. 

Niinpä lähdettiin nyt matkaIlo takaisin kaupunkiin Lyhyen 
talvipaivän kelmeii. i1tanu;ko väritti jo taivaanrannan pimonc
vän metsän yläpuolella, junan höyrytossii. matkaansa synkeino 
lnatkustajajoukkoinc:ell. 

Suljetuissa vaulluissa vn.rtioivnt haavoittuneita tovol'oitammo 
. Iaupoudcnsisnrina> toimivain naisten ohella myöskin aseis
totut kaartilaiset.. V. Solin kertoo: 

- . Kivusta ja kovasta vOl'onvLtOllosta huolimatta olin koko 
ajan täydcssfL tajussani. Makusin paal'oilla. ja junan tärinii. i\,ihe-
utU minulle toisinMn kovia tuskin, vIJikka lääkäri olikin taita
vasti sitonut pääni, niin että. so niiytti suurelta vaikealta vnato
mytyltä. Vaunussani huomasin ihmcoksoni vain yhden haavoit
tuneon tovorin, joka kykoni pysyUäytymåän ilman apua jal
keilla. Sensijaan oli siellä useita pUllakaartilaisia , jetka pitivät 
kovan melun. ja riitelivåt keskonään. Viholli sena j". sen lisäksi 
pahoin haa.voittuneona sain heiltä. osakseni monta raakaa huudah· 
dustn. Usoita kertoja puhuivat he äänekkäästi siitä, oUä minut 
olisi puureinoni heit.eWivii. ulos "aunusta. Muua n heism tu li 
pMrioni viereen ja painoi pistimensii kårkeä. niin kovasti rin
taa ni vasten , etti\, so vnntteittcni lilpi toki kipoäii, ja virkkoi 
uhaton: ,~[i tii. sanot nyt , jos minfl, pn.inan hieman lujemmin?, 
Eräs toinen knartilninoll tarttui paureihini ja ravisteli niiti~ nii n 
lujasti, oUä sidottu pääni kovusti koluhteli panrin l'eUlloja vas
taan, mikä. minulle tuotti suuria tuskia. Vihdoin onnistui koko 
ajan vieressi~ni istuneen punnisenristin sisaron tyynnyUää kurjien 
kuartilnislen kostonhimo .• 

1'oisessa. katotussa vaunussa oli hieman rauhallisempaa. 
Kallteeoi Söderholm, joka oli siinä. vaunuss-n, veti matkan varo 
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rella tiedoltomuudon tilassa viimeisen henkäyksonsä. Se oli 
sanan laajimmassa merkityksessä raskas huokaus, oli kuin olisi 
hän tahtonut vieIU. viimeisenä hetkenänsä. valittaa tämän , vuoro
kauden kestäneen, sotttl'otkOll niin murheellista opilolluistumista, 
sotaretken, jonka johtaja hän oli ollut. 

Saapuossamme Kangasalan asemalle, oli siellä venäläisiä 
" ~olilaita täyteen alulotLu juna , valmiina liihtomtHin pohjoisia 

kohden valkoista armeijaa vaslaan. Siinä matkustavat sodan· 
jumalan palvelijat tungeksivaL tavara\'auDujon ovilla katseIlon 
tyytyväisin ir vislyksin, niin moni-ilmcisin kuin ainoastaan venä
läiset >musikah voiva t, punaisten asovoljiollsii. voitlokulkua. 
He viiltoilivat meihin ja huusivat punaisilla vartijoille: .Nu strel
jaLj, streljatj., (ampukna ne, ampukaa no kuoliaaksi), SOlvollUi.en 
sanojunsa. kädenviittaukain IHlularuiskujen putkia. kohti, joita 
pisti esiin heidän vnunujensa jokaisesta reiäslii. 

- :oNo, odottakaahan nyt hieman, kuunes pääsem me ko
tiim, rauhoittivat heitä suomeksi vartijaulIlle. Hauhoittavat 
sanat olivat ilmoisesti tarkoitetu t meidän korviolllllle kuultaviksi. 

Tilanne näytti näin ollen meille varsin vähän lupaavalta 
lähestyessämme illan pimetessä 'l'amperoUa , Sao.puessamme 
kau punkiin oli va lot siellä jo syLytetLy. Junamme pysä htyi 
varovaisesti ratapiha Ilo, Ryssiä ja punakaartilaisia. täyteen las
tatut sotilasjuuat näyttivät täyttävän koko ratapihan ja vastn 
pitkän ajan kulu ttua vaihdettiin junamme asomasillan vioreen , 
Asematalo oli täynnä viLkoä, mutta vahtikomppaniamme raivasi 
moille tion. Haavoilluneemmo vietiin Klassilliseen IY8eoon, jan no 
kiireellisesti, oli järjostetty sidonta-asema, ja me vangit saimme 
vahtikomennuskunnan saattamana marsRia työväenyhdistyksen 
taloon. Kadut oli punakaartilaisketjll sulkenut, joten vain sivu
kaduilla. saattoi nähdä ihmisjoukkoja. asemiesten takana, ihme
tellen katselemassa tä.Hi, uutta. näytelmää, Juhla llisen ii.ii.oettö
myyden va llilessa, minkr~ tuolloin tä llöin keskey tti vain jonkun 
punaisen varlion hoilaava huuto, marssimme koti kaupunkimme 
kaluja voitetluina, vangittuina, pilkattuina rikollisilla - sORia
listison vapauden, tasa-arvoisuuden ja veljeydon aattoen rikko
jina, jonka aatteen monia a ikaisempia ilmenemismuo toja poloi
sessa isänmaassnmme viimoksi samana päivänf~ oli lisänny t 
uusi arvokas numero. Useille meistä oli tämä paraati marssi 
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l>ainostava n lohdutiomuutonsa vuoksi raskain helki koko tAna 
synkkilnä. päivänä . . 

AatuesSRllImo mioltänhdistavan mata lan, kivisen porraskäytä
vän läpi työväenyhdistyksen suureim 5-kerroksiseon palatsiin, 
köyhien ja sorrettujen proletääricll vaatimattomaan vakinaiseen 
kokoonlumispaikkaan, lopetti jilnnittynyttä odoluijta ilmaisova 
sorina ulkona. kaduillt~ vallinJlOon äänettömyyden. Portailla 
vilisi vä.keä, joka edos vila hduksolt.a. halusi nähdä. meitä ja. ter
vehti meitä. ka ikeniaisin piIkalIisin huudahduksin : >Ka.s siiniL 
ne nyt ovat, kirotut lahhu·il '. ,Ka t.sohan vain , t uokin on 
mukana ... ja tuo ... j:~ tuo. , 

Nyt sain minäkin kall iisti maksaa lantavaunussu oloni 
Markkulassa, mis~ kertollllls sopivi n lisä.yksi n höystottyniL oli 
hyvissä. a join levitetty ka upungill o. »No mutta kaf.solutn _, huusi 
joku, >s iinäbiin on köyhä inhoidon osimioskin, jonka no löysiviit 
lantakasaslu. Hyi poeyeli, kuinko. hän vieläkin haiseel~ Suk
keluus palkitt iin kiitoliisin nilurunreulI,\hduksin. 

Vihdoin olimme päässeet ylös neljänteen kerrokseen ja mei
dflt viotiin ti lavaan saliin, missii. meidät sijoitottii ll is tumaa n 
pitk in seiniä ja kiellottiin puhumo.sta keskenämme. Piiälli kkö 
Sammalisto, joka kok o a jan ul i meitä. seurannut, asetti ka ksi 
va rtijaa ovelle ja sanoi heille selvä llä , päältävä lIä [u'inollä, ottei
vät he' saisi laskea keliiiin nsiaankuuhnnatonta henkilöä huo 
neeseen - käsky, mikä kuitenkin hieman myöhemmin näytti 
mcrki tso\'ån varsin vii,hän. S itten peistui hän, luotuaan moihin 
kih'oisen katseen, nOIJCana kään teissään, kuten a ina, Luulimme 
hänen painavan ja moidä n oli kaskuslf"lukiellosln. huolimatta. 
onnistunut sen verran puhua koskcnämme, että, toimme yhteisen 
päätöksen kunnioittaa. häntä, hänen seuraavan kerran sisään 
astuessaan, nousemalla. paikoiltamDlI.. 

MuUa. hä n ei milloinkaan pa la nnut. Koko vankeusaika
na mme elllme enilä nähneet hiintii. ja jäl keenpi~in olen varma lta. 
taholta. saanut kuulla hänen 1'am pereen vankiloiroissä pidetyissä 
a lustavissa. tutkimuksissa tulleen a mmutuksi. Hän oli henkilö· 
kohtaisesti tosin aina esiintynyt arvokkaasti, mutta kuitonkin 
johta jana ottanut osaa luku isiin >takava.rikoimisiim - porvari
kielellä sanOOIl ryöstöihin. 
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Minulle ja, luulen, myöskin useimmille muille onnettomuus
tovereillen; Suinulasta. säilyy kuitenkin hänen muistonsa kau
niina. todistuksena siitä, että kan~amme joukossa, silloinkin kun 
so on harhaanjohdeUu, kiihoitettu jl'l. veljesvihan myrkyUämä, löy
tyy jaloja, miehekkäitä luonteita, hiljaisia, snnassaan pysyviä, 
~ii.ättäväisiä ,oikeita. hämäläisiä ... 

Tämän vastustajaimme joukkoon kuuluvan mieJlytt.1.vän 
henkilön ohella täytyy minun häpeällä mainita rumin ja. mustin 
omaan >valkoiseen~ joukkoomme kuuluva: eräs karkuri. Hänen 
nimensä oli Adamson ja hänkin oli yksi 'l'eknillisen Opiston 
poi kin. Hoti kun moidät oli ' Suinu lassa. riisut.tu aseista, oli hän 
asottunut ystävällisolle jalalle punaisten kanssa ja. - joko hä
nellä sitten oli joit,akin suhteita. jonkun kanssa näistä tai ei, 
mitä seikkaa. ei kukaan meistä tiennyt - onnistunllt voittamaan 
heidän tii.yden luottamuksensa, ja sitten oli hän ollut heidan 
sourassaan kolw matkan. Kaupunkiin saavuttuamme hän ei 
seurannut meidän muiden mukana)vaa n marssi jonkun usestetun 
joukon mukana ryssien k·asarmiin. Sen jälkeen Olllllle olo mil
loinkaan ku ulleet hänestä mitiiiin ) ja kapinan kukistumisen jäi· 
keen lieneo hi'in hävinnyt Veniijii ltei hän lienee synty nytkin 1a. 
pienenä kasvatottu Pietarissa.. Mustana säilyy hånon Dluistonsa 
kQskuudcssammo 

Sammaliston ovellvartijoille antamasta nimenomaisosta mäÄ.
I'ii.ykscstii. huolimatta. alkoivat heti hä.nen lähdett.yään oven ul
kopuolella seisovat yksi t.oisonsa jälkeen matella ovea ja hetken 
kuluttua tnnkeutu i ensin pieni ja. sitten jonkun vOl'fan suurempi 
joukko uteliaita punakaartilaisia sisään hnoneeseen ryhtyen tar
kastelemaan meitä niin liiheltä kuin halusivat. 

Suurimman huomion kii nnittivät puoleensa l'uuloksen vel
jekset ) joilla näytti olevan joitakin tuttavia punakaartilaisten 
joukossa, sekä allekirjoittanut, joka kunnan palveluksessa ole
mieni 12 vuoden a i kRn!~ olin saallut tilaisuuden ja onnon Jaa
lontaa tuUnvapiil'iäni sille taholle. Muidon muk ,tna oli puna.
kaartilaisten joukossa myöskin muuan pitkä mies, joka ensin 
hyvin kiivaasti vä itteli 'l'uuloksen veljesten kanssa ja sitten kääntyi 
minun llUoleeni j istuin aivan Tuulosten vieressä. Sanoin hänelle 
lovollisesti ja. vitkn,vasti: >Jos tahdotte käydä. miehestä l jolla on 
luja. vakaumus, täytyy teidän myöski n oppia antamaan arvoa tois-
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ten v.akaumukselle •. 'l'ämä. tuntui jossakin ~äärin vievän fläneltä. 
sannt suusta, mutta hän ei kuitenkaan jaksnllut pidä ttäytyä 
halvoksllOD lausumasta jotakin . Jahtar i ~vakaumuksesta., ja. li-
säsi sitten hyvin innoissaan: . Kyllähän lUO t iedäm mo sangen 
hyvin, oUä te kaikki toivoiUe pääsevänne pohjoiseen Manner· 
heimin arllloijua.n tullaksenno sieltä si~ten tuhoa.maan meidät. 
MuUn., nähkääs, siitä oi nyt tule mitään. Huomenna mo läh
demmo suurilla vo imilla hoi U~ vMtuan, ei kä 80 mies hllc kos
kaan eläissään tännel. Nuorukainen suoristautui komeaan pituu · 
teensa. ja näpsi~ytti sormiaan innoissaan. Hän näytti olevan kuin 
terä.<I;jousi, täynnä kimmoista voiman. Mikä vahi nko, ottä nei n 
oivallinon sotamiosaines on tä llä I)uololla, ajattolin itsekseni. 

Monien llIuidon tunkoi levien katsclijoiclen Illukana tuli mi ~ 

nun luokseni myöskin oräs lyhytkasvuinen vanhahko mios, jonka. 
kasvoilla oli katkera, pilkallinen ilme. Minusta tuntui, eHä olin 
nähnyt hänen pnrrakkaat kasvonsa onnen jossakin, mutta on 
voi nut muista.n, missä ja milloin. Hänellä tuntui ltuitellkin olo
van pa-rompi mulstij hän pysähtyi ja. huudahti: ~ Vai niin , onko 
U,mä hurskas miosk in nyt läälli,! Ryömittokö kuuun polvillanne, 
ennenkui n lähdiUe tähän seikkailuun, mitä! Näinkö to hoidatlo 
virkaanne? 

Vastasin rauha llisesti: .'l'ämii. asia ei mill iii~n tavalla koske 
köyhii-inht.. toa •. 

• No, mitäs muuta se sitten on!~ kiljui JIli os. 
--; ,Se on jotai n paljon suurempaa ja tärkeämpää. vastasin . 
- ~Njin , se on kyllä totta . , ilkkni mios ja sopi va mman jatkon 

puuUeossa hän lisäsi ~l il kn.llisest i: lt No, kuinkas se nyt sitten kävi?,. 
Muttn min[lk in olin jo kiihtynyt väiUelystä, enkö. voinut 

olla vastaamatta: , PoriHi huonosti kävi - tä llä korln(\). 
i\ijiin silmät iskivät tnlta. ) Vni niin , vai . tiill ä. kertaa! ,. 

Kuu lkaa, kuu lkaa., hän kiiäntyi ympärillään soisovion puoleen, 
»tä mi.~ lurjus on valmis tekemäii n kaiken ti"lmä~ vielä uudostaanh 

Aloin !,elä tä., että olin suututtanut sudon sen omassa pe
sässii., multa toiset a lkoivat rauhoittaa ukkoa l<iinniUämättä 
huomiota hänon sa'noihinsa, ja hetkon kulnUun. hän tallustclikin 
tiehensä it sekscnsii. hiljaa kiroillen ja häi pyi punaknarl iluisjoukkoon. 

Muutamat kävijät tuntuivat. kuitenkin tarkastelevan meitii· 
sfiälivinkin katsei n. Muuan nuori hyvänsävyisän näköinen mies 
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tuli minun luokseni, istuutui vieressäni olevan pöydän reunalle 
ja sanoi hiljaa minulle: , Minun sisnreni on palvellut teillä. Jos 
ta hdotto, niin minit vien teidän kotiin no sana n, ettit te olotte 
61oSSltl. 'rämän yksinkertaisen pojan sanat olivat onsimäi noll 
puna isten taholta osakson i tullut ystävällisyys, ja no lä llllllittivät 

" mioltiini. Kiitill häntä, ilmoitin a suntoni osoitteen ja I>yysin 
hä ntä vielä samana. i1tnll.a panemaan ysUivältiscn aikeensa t[~y
täntöön, 

Luulon, että hä non sanansa. olivat rehellisesti tarkoitetut, 
muU(~ jostakin syystä - oliko eyynä 51ttol1 joku sotilaa llinon 
tehtiwä, vai sa.iko joku vähemmän ysmvällinon toveri hänot luo· 
pumnn n oikeastaan -- ei ti"lstä luvalusta viostistä tullut mitään, 
viostist.'i., joka olisi voinut säästää. va imoraukaltani unettoman 
yön. . 

Myöhemmin illalla, kun uteliaitton joukko oli saanut kyllik-
800n meidån ka.lselemisestamrne ja hävinnyt, tunkeutui muuan 
nuorukainen sisään, seisahtui ovensuuhun ja alkoi, ·salaporii.incn 
hymy kallleilla kasvoillaan puoliääneen keskustella. vartija.in 
ka nssa. Hänen sanallsa olivat kuitenkin solviisti aiotut moille 
ja. 110 kuuluivat var$in hy-vin otäämmäksikin saliin. Kädessfi.än 
hän hoilutti jotakin, mikä muistutti tukevaa pamppua. 

- .No, mitä. sinä aiot tehdä. näille t ää.IJi~? kysyivät vahdit. 
- ,.Sitä oi voi nii n tarkoin tietääJ , vastasi lluol'u~ainon 

tenskennellen, .mutta. kyllä täällä. pian a ina kin pa mppuja. tal" 
vitaam. 

'l'ä mä lauso saattoi minut hiukun miettiväiscksi. Kalsahdin 
tovoroihini ja. hekin nåyltivät nouvottomilta, mutta kun moi U~ 

oli jyrkästi kielletty keskustolema"ta. toistemmo kanssa, saimme 
!wkin pitää. ajatuksem Jllo ominammo. Eivätkä ilO olleot, aina
kaan mitä. minuun tulee, jakamatlomasti miellyttäviä. 

Emmehä n voi neet ensi nkään tietää, eivätkö ka upungissa 
1.älli~ hotkellä. valt.nn. pitä.vät punakaart.ilaispäälliköt ja heidäll 
siviilipukuiset uskonveJjensä. pitäneet tflllaista rankaisutapaa. 
sopivann. kultaisella. kcskiUenä ilman muuta tapahtuvan vapaut-
1amisen ja ilman muuta tapahtuvan teloittamisen välil lä. Ja 
aloin mielikuvituksessani koettaa. totuttautua myöskin tällaiseen 
ma hdollisuuteen: kuinka. meidät tyrkättäisiin vatsallemmo puu
ponkeiIJe ... yläruumis paljaana ... miten €\Jlsimäiuen isku vin-
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ja. onnoHomuutta cnnustava ilmo suurissa, Illustissasilmissään: 
>Jos te ymmärrätte ja kuljette vallankumoukseh mukana, niin 
teidän käy hyvin, mutta jos te uselulte vastustamaan vallan· 
kumousta, ni in teidät lakaistaan pois niinkuin roskab. 

So kuulosti varsin vakavalta, ja ajatus, että. meidän elä
Illänlankamme riippui sellaisen tulisen nuorukaison sa!,eli n kär
jestii., ei tuntunut ensinkään rauhoittavaIta. 

Korkeampi voima t.:'lhtoi kuitonkin toista. Meitä ei lakaistn 
pois tieltä, vaan niin kävi korkean ylipäällikön itsensä ja kaikki~ 1I 
hänen ka lta istonsa, jotka. pohjoisesta tuleva valkoinen hyöky
aalto tuhosi. tllinun tiodusteluni tämän upseerin nimestä ja 
kohtalostI.:L ovat, ikåvfL kyllä , jääneet tuloksettollliksi. Mahdolli
sesti hän oli Pietarin punakaartin ylipäälli kkö. 

Varhain aamupäivålläsain myöskin ensimäisen tel'v ehdyhen 
kotoani. Kaupungin hyväntahtoinon pormesta ri A. Caselius oli 
ilmoitt..·ulUt vai molleni, että minä. olin elävien j.oukossfl, ja että 
oli sallittua liiheHää kodeista ruokaa. vangeilla. Ihan niin hel(l · 
(loa se ei kuitenkaan ollut. Vaimoni, joka oli ollut puolitoista 
vuorokautta yhtämitta isessa jännityksessä ja. kauhistu neena kau
pungilla SlIinulan verilöylystä. ja vangittujen kohtelusta levitet· 
tyj en huhujen johdosta ja nyt val;ta sai ensimäisen luotettavan 
tiedon minusta, kii ruhti heLi punakaartin pääma,jaan vapaaeh· 
toisen palokunnan talossa. Sielli~ hänelle kuitenkin ilmoitettiin, 
ottä vankeja siiilyteUiin työväenyhdistyksen talossn., jota tiedon
antoa säesti raaka sysäys, jolm miltei heitti hänet alas jyrkkiä 
portaita. 

'l'yöväenyhdistyksen talossa kohd oltiin vaimoani kuitenkin 
parem min kuin hän oli uskaltanut toivoakaan, ja muutam,~ 

päivii. myöhemmin suot iin minulle 5 minuutin koht.auskin hänen 
kanssaan mtintamien va.nkilaviranomaisten läsnäollessa. 

Niissä t iedoissa , joita" kaupungilla. le\' jte;ttiin SuiJlulan Vel'j· 

löylystä, olivat, kuten sanottu, sen surulliset yksityiskohdat 
vielä sllUl'esti liioiteltuja ja' mielikuviLu ksellisesti koristoltujn. 
Vankien ja haavoittuneiden lukumäärä i1moit.ettiin luonllollisosti 
hyvin suureksi ja. vankien kohtchl kllvattiin kauhistuUavaksi: 
meitä oli muka J'uoskittu jlL ki(lutettu kaikilla llLVein. Minä 
olin asemalla katsellut ympärilleni nähdiil<seni jonkun tutun 
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kasvot. Sen johdosta oli viiitetty minun näyttäneen sekaisin olo· 
valta jo. luultavasti myöhemmin tulleen tä.ydelleen mieli puoleksi. 

Mieliala. kaupungin porvnriskodeissfi., varsinkin niissä, joista. 
joku rakas omainen oli ollut mukana tässä vc,·isessii. todollisuus
nii.yielmässii, oli sen vuoksi ensi päivinä sangen kiihtynyt. 
Erään kåatuncon, toimittaja V. Muukkoson, vanha äiti sairastui 
vaikeasti s<~adossnnn tiedon poikansa kuolemnsta ja kuoli itse 
jonkun aikaa myöhemmin. Kasvoi ltaan niin pahoin si lpoutuncen 
A. Pelkosen ijäkäs, kovia kokenut äiti oli suunniltaan muusta 
ja . toisti lakkaamatta: , Jospa minä. vain olisin saanut pitää. 
häntä. kädostä sairashuoneella, ennenkuin hän kuoli •. Hänkin 
eli tämän murheellisen tapa.ukson jälkeen vain lyhyen ajan. 

Asianajaja ja kaupunginvaltuuston Sihteeri, vnratuomari 
Yrjö lm.evuori, joka päivittäisissä muistiinpanoissaan on anta
nut kaupunkimme historia,llo oriiläin arvokkaita tietoja näistä. 
ikuisesti rnuistorikkaista päivistä, kirjoittaa. porvarillisten val
tuuston jäsentpn melkein säännöllisesti päivittäi n suljettujel\ 
ovien takana pitämistä kokouksista m.m. seuraavnp,: 

,Tammi.kull 31 p:nii. 
Kaupu nginvaltuusto kokoon~ui jAlleen valmistusvaliokunnan 

puheenjohtajan johdolla, tä llä kerl<u\ kuitenkin, kuten sitwmmin 
edelleenkin, Kauppaseuran huone islo~sa. 

Sitii. (:nemmän aiheutti keskustelua eräs kaupungin ainoan 
sanomalehden, ,Kansan I,ehdc n. , sotalistilehtenä ilmestyneissä 
, 'l'iedonaulloissl\. samana päivänii. julkaistu uutinen, jonka. mu
kaan Tampel'eelta lähteneet suojeluskuntalaiset olivat edellisenä. 
yönä ottaneet haltuunsa, tai, kuten sanat kuuluivat, .räjäyttä
neet ilmaRn~ AitoIahden työväenyhdistyksen talon ja son jäl-
keen jatkaneet ma.tknansa pohjoista kohti. . 

Vasta tämiin uutisen kautta saivat useat läsnäolijoista tie
tää joukon sllojoluskuntalaisia, joihin oli liittynyt useita kau
pungin huomattavimpia miehiä, edellisenil iltnnalähteneen kau
pungista ja nyttemmin joutuneen mitä suru lliRimmall kohtalon 
uhriksi. 

Kirjoittajan kello puoli viiden ajoissa l tihtiessi~ kaupungille, 
tapasi hän kadulla odottamatta. l ellnf~tinvirkailija, maisteri 
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R. Castrenin,. joka pyysi häntä heti lähtemiiän mukamlsCl, kun hän, 
Castron, lJelkäsi piankin tulovalls{~ "angituksi. Matkalla esitti 
hra C. pääasiassa oikean kuvauksen SlIinulan retkiku nnan koh
talosta a in a siihen hetkeen sankka, jolloin hän lähetti nä onnIs
tui hiihtäen pakenemaan :Markkulan ta losta j ,~ pääsemään Kan 
gasa lan kirkonkylään, sokä tässä jo l~ikaisemlllin korl'otllista 
tapahtumista. 

Rmwuori jatkaa.: .Kun allekh'joittallut mai nitun viostintuo
jan seurassa palasi Pellavat.ohtaalta kaupunkiin kello puoli kuu
den aj oissll, Iiikehti Hä nlcenk adnlla aseman jl~ KUllnallisklubin 
välillä. suuria väk ijoukkoja o«o{elloll haavoiteUujen ja. va nkien 
saapnmista kaupunkiin. AUekirjoitt.a,nut koetti hra C:n kanssa. 
päästä mahdollisimman lähnlle aseuma nähdäksemrne, ·keitä. oli 
vankien joukossa.. Kysyessä mme ympärillä, olevil tu, mitä. siinä 
odoteltiin, nåyUivii.t knilrki jo tietävän, että )lIyt t uodaan lahta 
l'eitå Sninulasta_. 

Smuassa saapui kaupungista SOIl a inoa ambulanssivaunu 
muutamien l'ekieJl seuraamalla, joilla haavoitetut aiottiin kul
jettaa. Klassilliseen Lyseoon, mih in tilapäinen sitoma-asema 
kiireellisesti oli järjestetty. J a niin kannettiin yksi surullinen 
paarikuorlllu toisensa jälkeen ulos ll.'iemnhuoneesto. ja. sijoitetti in 
aseman edustalla ajopeleihin. jotka. holi lähtivåt Iiikkeello sa i
raalaa. kohden. Asemataloll portuilla seisovat punakaartilaiset 
kohottivat jyrisovän hurraa-huudon joka kerta, ku n haa.voitettu 
paaro~lh~ kannettiin ulos ascmn.n ovestn.. 

Niin pian kuin haavoitetut oli kuljetettu pois, ulkoi , vahvo
jen punakamtilaisva l·tiostojen saaUamintt, pienempiä ja suurem
pia van!!;ittujen suojeluskuntalaisten ryhmiä. kulJ<e. .... ohi. Moniaita. 
tuUuja, ka.s"oja. näkyi näissä synkissi~ ryhmissä. 

Saatcttua ni sanansuaUajnn .Kl,lIlna llisklubiin, missä. jåuni
tottyinä odotettii n uutis ia, pa lasin kaupunkiin. HiimeenkMlul la 
IJan'cilevien "åkijollkkojen keskuudessa. tuntui olevan liikkeellii. 
kaikenlaisia. hurjia huhuja päivän tapahtumista. 

Kerrottiin, että. kolmokymmont..'\ suojehtskul ttalaista oli ka/\
tunut, soi tsemäntoista haavoittun ut ja vain kolme - neljäkym
mentä jäänyt hauvoittumatla ja ynuk eilla kuljetettu kauJlunkiin. 
Ja mitä. knam eimpia yksityiskohtia korrottiin SUUI, miton puna
kaartilaiset yhdesså venäläisten sotila iden ka nssa pistimillä oli-
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vat surmanneet maassa makaavio. haavoittuneik'\ suojeluskunta
laisia ja l'yöstäneet sekä haavoittuneilta. että kuolleiUa vaatteet 
ja kengät, vieläpä sukat, la kit, sormuksel y.m. Inhoa, minkä 
nä.mä tiedot horäUiväl kaupungissR, on mahdoton kuvailla, yhtä 
vähän kuin lohdu ttomuuUn ja murhetta niissä kodeissa, joista 
jonkun tiedettiin lähtoll eon tälle matkalle. Ei oHut näet vielä 

... ..saapunut mitään varmuutta siitä, kotkä oli snrmaUu, ketkä 
vain haavoittuneel ja ketkf~ mahtlollisesli vnhingoiltumattomina 
luotu vankeina kaupunkiin •. 

Helmikuun 1 p:nä. 
Huhut Suinulan tapahtllmista olivat kammottavia. Kaikki

alla kaupungissa. kerrottiin mitä pöyristyUu.vimpiä kuvauksia. 
ni istä. Hi ukan myöhem min päivällä saivat omaiset tietoja niistä, 
jotka vangittui na oli viety työväenyhdistyksen taloon. Näille 
oli nimiWUn myönnetty oikolls pyytäö. ruokaa ja vuodovaattoit a 
kodeistaan .• 

)Tiedonantolchdestä), jota valitottavasti ainoastaan harvoja 
kappaleita on säilvnyt jälldmaailrnalle, lainaamme helmikuun 
1 päivän numerosta seuraavan pionen uutison - muuten ainoa, 
jonka lehti suvaitsi omistaa koko tapahtumaIlo ; 

"Taistelu Suinulan aseman lö,hefsyydessli, 
60 lahtaria kaatunut, muut vangittu. 

Eilon kello 3 ajoissa sy ntyi tiuinulan aseman lä.histöllä ole
vassa Mnrkkulan talossa, johon noin 60-80 lahtarin oli aset· 
tUllut asemiin, t.aistelu näiden ja punakaarLilaiston välillä. Puna
kaarti lilheni ta loa ampumaketjussa, jolloin lahtarit nlkoivl\t 
ammunnan navetasta, akkunoista ja ullakolla. Punaknartilaiset 
a.vasivat tällöin myöskin tulen. Taistolussa, joka jatkui tuunin 
ajan, lyötiin lahlarit täydellisesti. Paika,llo jäi 60 kaatunutta 
ja 25 otottiin vangiksi. Hnavoittunoet ja viisi kaatunutta on 
tuotu Tam pereello. 

Punnkaartilaisista. kuoli yksi sydänha,lvaukscen ja kaksi 
haavoittui" 
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:.Helmikuun 2 p:nä. 
Vilkasta mielipiteiden vaihtua Knuppnseuraan kollo 2 ajoisssa 

kokoon tUlleiden kaupunginvaltulIsmiesten keskon Suinulan ta
IHl.htumnn johdosta.. Päätettiin valtuusmiesten puolesta. köän
työ. paikkakunnalla olevien ulkovaltain edustajien puoleen huo· 
mauttaen tapahtuneesta. lupauksen rikkomisesta ja kansainväli
sen oikeuden törkeästä loukkaamisesta siinä toivossa, ottii. ho 
arvovaltaansa nojautuon tekisivä.t siitä. huomautuksen ja 
esiUäisivät vastalauseensa tapahtuneen johdosta. jättäen sen 
asianomaisille työväenpuolueen johtaville henkilöil le. 

Ke\lo seitsemän jälkeen saapuivat siten Huotsin konsulaa,t
tiin, paitsi Ruotsin konsulia itse1U~n, hänen pyynnöstään myös
kin Englannin ja Italian kOllsulit. Kaksi ' VIimeksimainittua SM

pui suoraa päii.tä työväenyhdistyksen talosta, missä ·ho olivat. 
kii.yneot tiodustelemassa vankien vainOa ja heidän osakseen tul· 
lutta koht.elua. KOlIsulit olivat saaneet tavata neljä - viisi van
gittua. ja puhua heidän kanssaaD. Kellään näistä ei ollut mi
tään valitettavaa kohtelusta työväentalossa, jonne he, mikä.li sitä. 
olivat pyytäneet, oliv<~t saaneot kutsua lää.kärinkin. 

Konsulit olivat myöskin 51\o.1;11'/6t keskustella luutnantti Arvo 
Södermanin kanss<:1. ja olivat saaneet nähdä. hänen hallussaan 
olevan toisen kappaleen kirjallista. antautumissopimusta. Italia,n 
konslIlin jättäossä. pa,perin takaisin luutnanli1le tMW. koetti 
vahti siepata SOI1, muUn. kOllsulin huomautettu{t, ettii. paperi oli 
luutnantU Södermanin yksityistä omaisuutta, luovutti vahti sen 
takaisin hänelle. \ 

Koosulien . ..latima vastalause sai sitten seuraavan muodon: 
,Tampereen Työväenjärjestöjen Johtavalle Komitealle 
Me allekirjoittaneet, jotka tällf\ paikkakufmalla. edustamme 

Ruotsin, Suur-Britannian ja Italian valtakuntia., olemme saaneet 
tiet.åli, ettf~ sitten kun työvflenluokkaan kuuluvat sotilan llisosti 
asestatut joukot, joita. kutsutaan punakaartilaisiksi, jtL porvari
luokkaan lukeutuvat asestetut suojaluskuntalaisat olivnt Kan
gasalan pitäjässii. olevan Suinulan aseman lähistöllä tapahtuneen 
aseellison yhteentörmäyksen jälkeon keskeniilin tehneet sopi
muksen siitä, ottä viimeksimainitut laskisivat aseensa ja heille 
tätii. vastaan taattaisiin hengen ja. omaisuuden koskemattomuus, 
olivat, suojeluskuntalaisten laskettua aseensa, punakaartilaiset 
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ja. paikalle saapuneet vcnäläi~ct sotilaat ampuneet ja murhan
Mot heitä, minki\ lisäksi av uttomia haavoittunoita en surmattu 
ja ruumiit ryöstetty. ' 

'r ätä niin hyvin kaikkea kansu,invii.listä oikeutta. törkeästi 
loukkaavaa. kuiu myöskin inhimillis i i~ tunteita.llIiti~ suurimmassa 

" rrrltärin kuohutt,~vna. menettelyä. vaslaan ositiiJnme tii.ien jyr
kimnLän vasta lnuseemrnc. 

'l'ämän tulemme me myöskin virallisesti ilmoittamaan haI
lituksillomme. 

Tampereolla, helmikuun 2 päivänä 1918 . 
. Gösta Sumolius (Ruotsin konsulaatin sinotti). 
Uno Khiiry (Itali n,n konsulaatin sinetli). 
W: m Cooke (Englannin konsuluatin si netti)., 

Ilmeisesti tämän konsulien toimen piteen johdosta saatiin jo 
seuraavana päiviinä ~'l'i edollannoi ssn l lukea paika llisen sodan
johdon taholtu. annettu ankara kielto vangiksi otettujen vihol
listen teloittamista. ja haiwoitettujell surmaamistn vastaan. !ii.
himp inä päivin !L näkyi Ill yöskin pääkaupungista tulevassa sosia
listisen kansanvaltuuskun na n äämmkannattajassa )'l'iedonanh\
jassa _ pääjohdon taholta annettuja määräy ksiä siitä., että. va n
giksi olettuj<\ vihollisia oli kohdeltava inhimillisesti. 

Kaikk.i tämii. eli kuit enkin vain tee riaa.. Ktiytånnössä eivät 
kurlttemat punakaartilaisjeukot juuri paljonk aan välittäneet 
pilä llystönsä tiimänlaatl~isish~ l!'lääl'äyksistå .• 

_Helmikuun 3 p:nä . 

'l\inä påivnnii., sunnuntaina, oli kaupunkila isilla surullisena 
velv.ollisuutcna koettaa ott..'la. selvää Suilllllassa kaatuneidon ja 
nyt vihdoinkin kaupunkiin ruumiina tuotujen suojelllskunLnlais
ton niinistå. 'l'ii.ii.llii. muutamia päiviä aikaisemmin järjestetyn 
punaison ristin kanslian lähett ämät honkilöt oli\'at nimiUiiin 
vihd()inkill saman päivän aamuna kello 1 t aikaan saaneot kul
jettaa yhä edolleenkin oräässä. ~tarkkulan talon lähellä olevassa 
ladossa olleot 15 ko.o.tuneen') sllojoluskuntalaison ruumiit kaupun
kiin, ~uth~ ho olivat näistä voineet ,tuntea ai ll ~astaan neljä, 

') Kuten mainittu, olivat kapteeni Söderholm ja ylioppilas Pelkonen 
~aayoittuncina oletut mu kaan ka~punk ii n ja s iellä kuolleet. 
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NoudeUacssa ruumiit Markkulusta olivat ne olleet niin Imhtaiksi 
ryöstety~ että. ainoastaan yhdellä niistä oli hno[lasaappaut jä
leHä. jaloissa. Kaik ilta muilta oli varastottu jalkineet, usoilta 
sen lisäksi sukat., takki, päfi llystukki ja lakki y.lll. ja kaikkien 
paikalle jiltettyjen vaatteiden taskut olivat IHlrin käännotyt, -
'l'ämi~ - luultavasti etupäässä turkulaisten huligaanion suoritta
nm - ryöstö oli ollut niin pOl'ustbellinon, ottä sen vertaista tuskin 
voitaneen tavata edes suuren Venåjäll raaimpien roskajoukkojen 
väkiva ltatekojen joukossll. 

IloplIllisesti todettiin sitten kaatuneita. olevan kaikk iaan 
seuraavat seitsemäntoista.: I 

Kapteoni Ernst Södorholm, 'l'amIJereon rahatoimikamarin 
sihteeri , insinööri K. J. Karlsson, Aamulo}l(len toimittaja, mais· 
t ed Valttol'i Muukkonon, ylioppilaat Arvo Pelkonon, '1'. Kiljunon 
ja E: ~aohun~n, kontt~ristit !<.nl'i,~a~kström. ja B. Karlsson s.okä 
teklll lhsen opiston ·oppIlaat ll,rlk dlhll, Ahti.. 'l'appura, P. Nlso · 
Ilen, 'l'auno Penttinen, Eskil Polon, IJ. Oulasvirta., E. Peltonen, 
L. 'I'ammisto ja Otto Nurmi.> 

Näin Haevuori. On kuitenkin totuuden nimessä tun nustet
tava, ettå, vank ien kohtolu täällä 'l'ampereella, ensimäisf.on päi
vien kiihoittuneon mielialan tnsaan~uttua, koko ajan eli olosuh
teisiin nähden hyvä. Useat vangi llvartijoistallune ja kOl'kcam· 
mista sekä~ aiemmista ynokihw toimihenkilöistä lläyttivilt pi
tävän kunnia-asianaan saavuttaa tunnustuksemmc. Oli kuiten
kin, kuten sittemmin olemme saaneot tietää, myösk in aivan 
toisenlaisia suuntia punaison kau.rlin ijohiajien keskuudessa, ja 
useissa kriitiUisissä t ilanteissa myöhemmin vankeutemme aikana 
täytyy pitää pelkästään korkeamman voiman sllojeluksena, ettei 
Suinu lan murhenäytelmä toistunut, ehkäpä vielä. laajempana j,t 
verisempänii. kuin siellä. 

Kuinka me vangit sitten yhdeksilnviikkoisen vankeutemme 
jälkeon, jonka moninaisia opän\ukavuuksia osittain vähensi mei
dän onnottomullstovel'ien kesken vallitseva tovorillinen yhteis
henki ja osaksi lievensi varmuus meikä.låisten IOllUllisesta voi 
tosta, vihdoinkin eräänä pimeänä. huhtikuun iltana dramaattis
t en olosuhteiden vallitessa vapuutottiin vankeudestamme ja sen 
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sijaan vuorostamme ryhdyimme vartioimaan entisiä vanginvfl.rti 
jaitamme ja. kuinka. me, sydän täynnä uutta elämänhalua ja. 
tulevaisuuden toiveita., yhdyimme valkoisen armeijan aurinkoisiin 
joukkoihin, jotka tulvivat kaupunkiin, useimmat meistä jatkaak. 
saon niidon mukana matkaa etelään päin kohti uusia taisteluja .. · 
ja voittoja - kaikki tämä. ei kuulu tämän kertomuksen puit. 
~ 

toisiin, vaan olkoon tässä mainittuna ainoastaan >taU'ltakoris-
tuksina> .. ' 
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7. Pakoon päässeet. 

Kuten mainittiin, onn istui muutamien Suinulan retkikunnan 
osanottajien pelastautua pakenomnlla. He eivät kuitenkaan jää.
neet osattomiksi vaaroista ja vaikeuksist....... Säälimätön kohtalo 
nrtytti lepäävän koko retkikun nan yllä. Vieläpä sen hyväonni
simmatkin jäsenet tulivat tavalla. tai toisella pakoitetuiksi ka t
somaan kuolemaa silmästi.~ silmään. Ja koko komppaninsta. 
lioneviit ainoastaan neljä - Priborg, Nuotio, 'I'uulos ja Arran
maa - useiden seikkailujen jälkeen saavuttaneet meidun ktdk
ldon halajamamme piiiimiUträn, valkoisen rintaman, onnen kuin 
8e ohti raivata tiensä luoksemme, 

Scuratkaamme muutamia pakulaisia heidän harharotk illään. 
1\ Kanerva kertoo: ,Taistehm vielä. Markkulassa kestäessä. 

satuin yhteen kolmen tovotin Hoikon , Riihimäen ja Sil vanin 
kanssa. Ampumatarpeet olivat loppuneet ja olimme sitä mieltä, 
että asema meikäläisille alkoi näyttää toivottomalta. Samassa 
a. .. tui kapteeni SödedlOlrn ohitsemme. .~li nnc nyt lähdemme, 
kapteeni?, tiedustelimme. - . Niin, olisihan hyvä, jos pääs isimme 
.lonnokin pakoon_, vastasi Impteoni, jatkaen kuitonkin matkaansa 
kohdistamatta moihin sen ollc mpiUi. huomiota. Päätimme sillein 
Yl'iUflä tulla yksin toimeen, siep pasimmo suksemme, hyppii..sim mo 
yli lähimmän aidan ja hiihdimmo tioherumo pitkin Tnntamelsäii. 
Kangasnllo päin. Kuulimme kuulien vinkuvan ympärillällllllo, 
mutta meidän kaikkion onnistui vahingoiUmnatlominIL päästä 
vihollisen kivllärien ulo ttuvi lla. 

Suuremmitta vaikeuksitta, merk~lIistä kyllä, onnistui meidän 
noljän hiipiä kaupunkiin kotoihimme. Omaani ja iUtini jiilleen
nilkomisiloa synkensi kuitenkin ajatus jälollojiiäneidon tovorien 
kohtalosta. Seinätysten kanssammo a.sui Suinulassa niin pahoin 
rääkätyn ja. sittemmin kaupungin sairaalassa kllOlteon Pelkosen 
ijäkäs äiti ja hänen' syvä SllTUIl Sa. koski kovin meihin kaikkiin. 
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Kun liiankin pian huomasin samassa talossa asuvien, mi(' 
leltään puna-isten henkilöiden tarkastelevan itseäni epäilevin 
katsein, pidin parhaana yl'ittää johonkin muualle ja minun 
onnistuikin vaikouksitta. päästä. Ylöjärvellä asuvan ononi llie
noon tupaan. 'I'äällä. pysy ttelin piilossa kolm isen viikkoa, kun-

., nos minut, sattumalta käydossäni el'Mssii. lähellä olovas.:lu pie
nessä · puodissn. yllii,ttj k,a~si p~l'1ak~Ui;tilais t a, joidon miolestä 
näytin epäilyttävåltä ja. jotka. käskivät minun viipymättä. pa
laamaan kaupunkiin. Tä mäkin onnistui minullo, mutta. enää 
on uS~llltanut näyttäytyä kotitalossani pfdvisin, vaan JlysyUalin 
piilossa taJoll kellarissa.. Eräät muut ollnettomuustovorit · kii.vi
vät samassa. IliilojJaikasst\ ja luollnollisesti alkoivat talon punikit 
aavistaa pahaa ja järjestivät usoita kotitarkasluksia, joissa yksi 
pakolainen toisensa jäl keen tava ttiin ja saatettiin piUvän va 
loon. Lopuksi jiiin yksin jälelle ja minun oli nyt tcht!i.vl~ par
haani välttyåksoni ilmitulolta.. Minun onnistui Iymytä. ahtaaseen 
komeroon halkopinon taakse. 'l'uskin olin asettu nut sinue. kun 
jälleen oras punakaartilainen tunkeutui kellariin ja lluuski sen 
perinpohjin. Löytämättä. mitiHin ja nähtävästi ollen liian muka
vuutta rakastava alkaakseen purkaa. hulkopinon, ampui hän 
kolme laukausta pinoon. Yksi niistä si\'Uutti niin lähellä. Ilääni , 
että. se kärvOllsi kulmukarvani. 

Sen jälkccn sain kuitenkin olln. rauhassa piilopl.likassani 
vapautuksooni .saakka.) 

'l'eknikko Bror Friberg kertoo: 
-Seisoin ri vi n alapäässä, lähinnä talonväen rakonnusta ja 

verilöylymollakan kestäessä onnistui minun huomaamatta livah
taa oloiseen ja sieltä. ylös ullakolle. Siellä oli melkein pimoä, 
mutta jännitys teki minut tarkkanäköiseksl ja huomasin erään ul
lakkokamarin yläJluo lolh~ olevan pienon l'Oijän, josta pääsi väli
katolle. Vaikeuksitta heilautin itseni ylös ja aloin kaivaulua. 
ullakkokamarin katon täytteeseen. 'L'uskin olin kunnollisesti 
poiUäy tynyt, kun kuulin kiirehtiviti. askeleita ullakon portaissa 
ja hermostunutta hapuilua ullakon lattialla. Luulin aluksi siellä 
olevan vihollisl\1l ja pysyUäydyill hiirenhiljaa; multa kun tuo 
toinenkin näy tti Iiikuskolovan orikoisen vnrovasti ja äänettö
mästi, aloin fU\ vistaa asian oikean laidan ja. kurkistin katon 
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reunan takaa alas. Aluksi en ' nähnyt ketään, mutta hetkisen 
kuluttua huomasin merkillisen esineen alhaalla ullukon lattian
täytteessä. Se muistutti lähinnä melkoisen suurta alfLssuin kään
nettyä ja puoliksi täyteaineeseen kaivettua pataa. 'l'ulin ute
liaaksi, silmäsin tarkommin jl1 huomasin padan alhaalla hieman 
liikahf..:'1.van. Nyt en enää voinut hilliti~ utoJiaisuuttani, vaan kuis
kasin: ~Ken siellä?~ Ei vastnusta ... Pata. oli jälleen kuollut esine. 

»Kol1 siellä?> klliskasin hieman kuultlvullJmrn. Mahdotonta. 
Pata oli oloton. Rohkenin kuitenkin itse alottaa lähentymisen, 
ryömin Ilopeasti alas korkealta. tähystyspaikaltani ja otin ilmiön 
lähemm1.in tarkastelun alaiseksi ,Ja todellakin, nyt sai Intia 
sekä eloa. oUä. jiisenet, ja sammaleista kohoutui opintotoverini 
SyviUahden pää. Minun täytyi lJauraa, sillä hän näytti niin 
hauskalta hämmästyksissään eikä hänellä näyttiinyt olevan aa
vistustakaan siitä, kuinka oivallisen tilaisuuden hän olisi voinut 
antarL IHlIHLkaal'tilaisillo vanhan hyvän lapsikamaritavan mukai
seen esimerkilliseen rankaisemiseen ... :Mutta nrt ei ollut aikaa 
pilan tekoon. Kuulimme toisia flpäilyUäviä ääniä rakennuksen 
alakerrasta ja riensirnlllo molemmat ylös minun vnrmompaan 
lymypaikkaani llllakkokumarin katolle. 

Hetken kuluttua tuli muutamia punakaartilaisia ullakolle. 
He oli\'ut löyHi.neot toverini lakin ullakon portailta ja epäilivät 
jonkun piiloutllllcen llllakoHe. Huolimatta heidän etsiskelyis ~ 

tään ja kaikista tavanmukaisista. voimasanoista ja tällöin kiiyt
tämistään > loitsllista ~ ei heidän onnistunut keksiä piilopaik kaamme. 

IltapäiviUlä, kun kaikki jålleon näytti olevan rauhallista1 

ryömimme varovasti alas ja onnistuimme tapaamaan talon van
han kunnianarvoisan isännän. HanHi. näyttivät päivän tapah
tumat kovin järkyUälleen ja hiin neuvoi meitä pakenemaan 
mitä pikimmin, hän kun ei voinut vastata palvelusväestå. Kello 
viiden ajoissa hiivimme ulos pimeään ja. juoksimme jiiätä pitkin 
jonkun matkan päässä olevaa papllilaa kohti. 

Eräästä herraskartanesta lahden toiselta puolen kuului sil
loin tällöin laukauksia. Siellä vieraili joukko punaisia huligaa· 
neja, jotka. pääasiassa oman huvinsa \'uoksi ammllskelivat. 

KoeUaessamine kiertotietä .lähestyä pappilaa eksyimrno ja 
päätilll~e sen vuoksi poiketa erääseen pieneen taleon 1 jonka 
ohi kuljimme. Onni oli meille myötäinen. Emäntä otti Illcidiit 
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ystävällisesti vastaan tarjoten meille lämm intä. ruokaa. Hetkon 
kuluttua. ja tkoim mo uusin voimin matkaammo pappilaan, toi ~ 
VQan sieltä saavamme hevosen matkan jatkamista varten. Tämä 
ei kuitenkaan meill(\ onnistunut, sillä ta lon hovonon oli juuri 
annettu muutamille moidän edellämmo saapuneillo pakolaisille. 
}1oidät oteU-iin kuitenkin orittä,in ystiivällisosH vastaan ja. siellä 
tapasimme kaksi nuorta naista, noidit Moberg, jotka. ehdottivat, 
että seuraisimme heidän mukanaan heidän- koti taloonsa lahden 
toisello puolen saadaksemme sieltä hevosen, Otimme mielihyvin 
tarjouksen vastaan. 

Hiljaisessa. mielessäni ajattolin , ettemme valitottavasti voi· 
neot olla. nuorton naiston rit.arillisina suojelijoina. yön pimeydessä, 
vaan pikemminkin olimmo itse heidi~n johtonsa ja suojoluk
sensa t..'trpoessn .. 

Lähdimme siis mu.tkaan. Laukaukset Mouergin herrasväen 
ta lon suunnalla olivat .vaienneet, muUn silti ei mistään saatta
nut oIJa varmtt. Noustuamme ylös jäältä rnnhun eWin läpi ja. 
lähestyessä mme lalo" pamahti äkkiä. useita, laukauksia a ivan 
Jähellämme. Mobergin noitten veli tuli samassa juosten moitä. 
kohti , huomasi meidät pimeässä. ja kehoitti moitä pii!outUloaan 
minne kukin taisi. 'råmf\ näytti meistä. myöski n parhaalhL ja. 
1110 sukeltauduimmo muutamiin tiheisiin pellsa ikkoihill. Urhoat 
nuoret naiset sen sijaan päättivät. tyynesti kohdata vaaran, 
luott..:'1.en naiselliseen koskemattolllllutccnsa, ja kävelivät oteen
päin. Olipa se todellakin surullisen koomillinen tilanne: kolmo 
kolpo nUOl'uknista p.ensaslossa ja kaksi turvatonta nuoria. naista. 
rauhallisosti kävelemässä. vihollisen tulilinjaa. kohU. Muttn. niin 
kii.y sodass<~ - aJattelin. J)aukaukset vaikenivat jälleon ja mo 
maknsimme hilj aa, jånnittyneesti odottaen. Lyhyen hetken ku
luttua. kuului lumella kovyitii. askeleita. Pieni poika tuli juosten 
talosta ja kysyi kuiskaten, missi~ olimme. Nii n pian kuin hän 
huo~las i moidät, kuiskasi hän hengästynceDä: ,Paetkaa nop.easti 
takaisin pappilaan, punakaartilaiset tulevat juuri tallnepäin ll . 
Kas niin , nytpt~ a lkavat jo lapsotkin suojolla. moitii, suuria mie
hiä! Mutta hetket olivat kalliita ja IHO nouda timmo pojan ke
hoitusL'l. ja hii vimmo tiehemme jäätä pitkill takaisin. Saavut
tuamme pappilaan elllme onää uskaltanoet monnii. Jlääraken nuk
sceu, jossa luultavasti piankin toimitettaisiin kotitarkastus, vaan 
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poikkesimmo talon voudin a!luntoon. Vuokraaja. Tuomalan luona 
oli bitotlkin saatu vihiä paluusta.mme ja hetkon kuluttua tuli 
talon nuori tytär alas voudin perheen luo ja pyysi meitä nope
asti souraamaan häntä pakoon) sillä joukko punaisia lähestyi 
pappilaa.. Ja niin tuli tuo urhea tyttö meitä saattamaan parin 
kilometrin matka.n vaivaistalollo) missä johta jatar meidät otti 
erittäin ystrwällisesti vastaun. Täällä luulimme olovammo var
sin hyvässä turvassa: eiväthtLn toki punaiset maailmanparanta
jat voineet epäillä vaivaishoitolaisia kapitalistisesta mielenla..'l.
dusta . Johtajatar tarjosi melllo lämmintä ruokaa ja sittf'n val
mistottiin meille kaikessa hiljaisuudessa vuoteot orääseflfl sat
tumalta tyhjänä olevaan pieneen huoneeseen vaiva.ishoitolaisten 
puuleIla, missä kotitarkastuksen tapahtuossa meitä mahdollisesti 
voitiin pitää oikp.ina vaivaishoitolaisimi.. Kunnia ei tosin ollut 
suul'i) mutta itse asiassa vastasi so silti liiankin hyvin meidän 
taloudellista. tilaamlllo sillä hetkellä. [,uonto otti kuitonkin oi
keutensa ja. uupuneina p~ivän jiinnittävistä. seikkailuista. ja huo
limatta. lumessa maatessammo ja kinoksissa kahlatessamruo kas
tUlleistfl. vaatteistamme Ilukuirnme kuin lapsot.. 

Lepommo ei kuitenkaan käynyt pitl{äaikniseksi. 'l'uskin 
olimme ehtineet nukahtaa. kun urhelt suojelijamme, neiti 'ruo
mnla, joka Illei<iiit saaLettuaan oli palannut kotiinsa pappilaan, 
jälleen kiiruhti vaiv~Listaloon tuoden sanan, otti\. pUIl!\iset lähes
tyivät laitosta. Pakoa emme voineet ajatella) vaan täytyi mei
dän koksiä jokin \'aI'ma l'ii1opaikka. Johtajatar lwksi koinon 
jl\. voi meidät kiireesti - navettallll) missä hän piilotti mei: 
dät heinillä täytettyihin simiin. Kas näin) niin pitkälle olimme 
nyt päässeet, ettemmo mles voineet säilyttää arvoamIlle ja ase
maamme köyhåinhoitolaisina, vaali lopetimme Ufalllllle .nav~tan 
asukkaina.! Muistui mieleeni mamatun sana.t l että vanhurskaan 
tie vie ylöslläinj mutta meidän oli vienyt yhtä mittaa koko 
vuorokauden alaspäin. Simet olivat ikkunain luona ja heinä
peitteen läpi saatoimme niin ollen hieman seurata tapahtumia 
ulkona. puoJipimeässä) lehmien Jäähåttävän hengityksen silloin 
tällöin hulmllhtaessa heinien läpi niskaammo. KuulimlUO sal1-
puvan joukon töminän, näimme tummien haamujen liikehtivän 
pihalla ja oivalsimmo perusteellista kotitarkastustn. toimitottavan 
laitoksessa. Mutta onnoksi ei kukaan osunut piilopaikkaamme. 
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Hoinät alkoivat lämmittää ympärillämme - makasimmehan sn.~ 
Ilml 'täydolHsimmässä merkityksossä hehlålaaUkossa '- ja; vli,
syooillä' kaikista vaivoista soiniimmo uudelleen hctl{i sitten 'niin 
epäl'nteluisasti katkaistun ' yhtcytoffiJne unten ruul\IJisan valta
kunnan kanssa. 

Päivän hi llkan sarastaessa '}wHo 6 tienoissa aamulla herätti 
.#' meidät laitoksen vtlokraaja, jokc~ lleuvoi meitä jatkamaan lmtl-

lmamme päästäksemme pois näiltä; lovottomHta ja 'opävarmoilta 
souduilta. Hevoskyyliå omme nytkään 'voineet saada. Muttl~ 
me rohkaisimmo mielemme ja kompul'oill'llllo matkaan syvässä 
lumessa metsän läpi " suorinta tioHi Rutltallan fautatienylikäytii
vää kohti voidaksemme ' s itten, jos llHlhdollista., maan teitä pitkin 
tai ainakin niiden lähistöitii. pyrkiä pohjoista kohti jossakin 
siellä. olevalle valkoiselle l'intilnJalle. HautaLien yli pftäsC'lliinen 
ei kuitenkaan ollnt mikään helppo asia, sillä siellä kulki Lihc
iisti punaisia rauan vartijoit.a : Juuri kun niin wu'ovaisesti kuin 
mahdollista koetimme ryömiä esiin' mdan vioressii. olo vasta IJen
saikosta, tuli taaskin muuan IlaLl'ulli näkyviin marssien pitkin 
rataa, ja meidiin täytyi nopoasti kyyristäyLyä maahan, jotta he 
eivät meitä huomais i. Tällä taprwksella oli kuitenkin rohkai
sovakin vaikutus. Kun kumarruin alas, tunsin ja kuulin nat.i
sevan äänon taskustani ja havaitsin ilokseni, eWi.. sinne oli 
unohtunut muutamia kOI'Pllllja. 'i'ämä. odottamat.on löytö oli 
eriWiin tervetullut meille molemmilte ja rohkaisi meitä uusiin 
voiman ponnistuksiin. Pitkän odot.usalan jälkeen onnistui meidän 
l,arJlata. radan yli, jonka jälkeen jatkoimmo matkaamme met
sässä radan t.oisella puolella. 

Siellä kuitenkin jouduimme eksyksiin ja nyt vasta alkoivat 
vaivat täydellä todella. En taluto pitentää kertolllustani kuvai
lemalla kaikkia pettymyksen, alakuloisuuden ja väsymyksen 
vaihteluita, joita seuraavina päivinä saimnle kokea ja. jotka riis
Hvät mieHstämme senkin vähän huumorin, joka siihon :;aakka 
oli spikkailuamrne. hiukan virkistänyt. 

Kaksi päivää ja kaksi yötä kuljeskelimme yltympäri met
sissä heikosti Jluettuina ja aivan ilman ruokaa tai:llluita ' vil'
kistyskoinoja. Kun väsymys voitti meidät, lepäsimme kuusenha vu
vuoteilla, vuorotollon, jotta. meitä ei nukkuossa mme voitaisi yl
lättää. Ja lopuksi1 kun uskoimme jo olevamme kaukana poh-
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lOisessa, havaitsimme tllllecmmo s,ama:m paikkaILn, mistä olimme 
alkrLneet rnotsävaellllksemme. Me olimme siis todella - niin
kuin väit(!tään . ki~yvån eksyk~iin joutunoidolJ kU!kijain - vael
taneet laajassa piirissii. cmmpkii. olleet sen Jqpu~sa askeltaknan 
etempänii. kuin a.Jussakaan. 'l'ämii. .havainto saaUoi meidät mil· 
toi epii.toivoon. Silloin - kun hiitå oli suurin - lähoni meit1\. 
anllollincll apu nopeasti, .vaikkakin varsin vähän taivaallisessa 
muodossa: pipnen koiran vihaiscn-tQrhakka llaukunta kuului kpr· 
viimme. Milloinkaan en olo iloinnut kwUessani kyliinrakin lus
kllttlS.tt~ niinkuin nyt. Pian sokaau.lui kuoroon myöskin lasten 
ääniä, ja ponnistaen viimeiset vO,imanlll}Q pyrimme ääniä kohti. 
Vaikka matka heidän luokseen saaHoi oll;~ onintään joitakin 
satojl.L metrejä pikkurlletsän lilpi, kosti kuitenkin lähes kokonai
sen tunnin, ennenkuin jäykistYlle.et ja ]lakoUavat jalkamme ky-
kenivät viemään meidät llienen tuvan luo, jonka piha maalta 
äänet kuuluivat. 'I'iiällä meidät otettii n hyvin vastaan, me 
saimme ravintoa ja. lepoa, mutta vasla muutaman päivän ku
luttua kykenimme näidClI ~yvien ihmiston avulla ja hoidän sou 
rassaan pyrkimään kaupunkiin. minne onnistuimmokin pääsemään. 

'l'äällä sairastui toverini vakavasti ja joului pitkäksi ajaksi 
vuotees~en, jota vastoin minä muutamia piHvii~ myöhemmin 
uskalsin yrittM uudelleen pyrkiä valkoiselle rintama lle, joka 
myösl:du minulle monien soikkailujen ja hengenvaarojoll jälkeen 
onnistui. ~ 

Teknikko GUllnar Carlsson kertoo: 
) Verilöylyn alkaessa ollnistui minun paota talon taHiraken

nuksen taakso ja sieltä erään pitkäll puupinon taakse. Sattu 
malta huomas in, Qtfii. )li.no, .joka oli kaksirivinelI, eräässä kohdon 
näytti laipul1C9l1a ulospäin ja onnelJinon päiihänpisto saattoi 
minut etsimään mahdollista piilo·paikkaa pinojell välistä. Hyppä
sin nOlloasti )lUlkopinop, päälle ja huomasin tiUlöit} pinojen vä
lissi~ ahtaan, kaivon tapaisen aukon. Ja kun hätäisesti silmii.
tessä ni ympärilleni havaitsin olov,ani wlrtioimatta, liu'uin nope
asti tiihiin ~(\ikäi.i.n ja. .ko~tin vetää .ylirnpiä. IHtlkojl.~ sltojelova.ksi 
k.atok(>i piiloplLi kkani päällo. 

'l'usk in olin päässyt piilooll, ennenkuin kuulin .huutoja, lau
kauksifl, ja. askeleita, .. jotka. liihenlvät halkopinoa. Vainolaisot 
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1 olivat huoma.nneet jälkeni lumossa ja halkopino oli horäUi\llyt 
heissä 6pii.luuloja, vaikka muitakin pakolaisia kuin minä. oli 
juossut sen ohi. Ja. nyt alkoi halkopinon jännittävä ja porin
pohjainen tut"iminen kaikilta tahoilta ja puolilf.a, .säestottynii. 
kaikilla asiaan kuuluvilla voirnasanoil1a, uhkauksilla ja kirouksillfl. 
KuullcsslLni raa'al äänet noin metrin päässä knsvoistani ja tUllti-

" ~ossani, miten kärsimättömästi vainoojani ravistelivat koko P"lI
pinoja, v!'lltasi minut toivotlollludon tunne ja useammin kuin 
yhden kerran olin aikeissa nousta piilopaikastani ja antautuu" 
sovinnolla mieluummin kuin oUfL minut anunuU.a.isiin ja pistet
hiisii n kuoliaa.ksi !euin h iiri loukkaaseen. 

Uskalsin tuskin lI~koa aisLiminui huomatossani etsin nän 
päättyneen ja. vihoJliscni poistuneen. Pinojon IJäållii ei onnoksi 
ollut lunta, joton si nne ei ollut jäänyt mitään jälkiä. 

Hetken kuluttua tuli kuiten~in uusi joukko punakaartilaisifl 
jatkamaan etsi ntää, ja sUllla hermojani raateleva jännitys t01s-
111i jälleen. Mutta nytkin viholliset poistu ivat tyhjin toimin. 
Toivon ja epätoivon vaihdellessa pysyin nä in piilopaikassan i 
myöhäiseen iltaan saakka. Saatoin, joskin puutteollisesti, souratfl 
tapahtumfli n kehitystä. l)iha lla: miton veri löyly päättyi ja miten 
ryhmä toisensa jälkeen marssi pois talost..'\. 

Vasta. myöhi'tän illalta, kun kaikki tuntui rauhallisolta ja 
hiljaiselta., kiipesin ylös piilopaikastani. gn uskaltanut mennä 
tnlonväell puolelle, mutta. kansakoulura kt'nTHlk son toisossa päässä 
näkyi oräässå. akkunassn. violä valoa, ja minä. päätin kolkuttaa 
sen ovello. 80 oli kansa kuulun opottajan asunto. Hän otti minut 
ystavällisesti vastaan, mutta. neuvoi minua. mahdollis imma n 
pian pakenemaan edelleen. Ja niin lähd in läpi yön kulkenman 
8 kilometrin matkaa Kangasalan kirkonkylään, jonno saavuin 
vasta. aamunkoitteessa. J uuri kun minun vurovaisesli piti sivuul
taa eräs kylän ulkolaidalla olova. maataio, pamahti yhtäkkiä 
joukko laukauksia. läheisestä metsiLnrounasta. Oliko tarkoitus 
ampua. minua vaiko taloa, en voinut heti pää.ttää . multa. joka 
tapauksossa olin suoraan ampumalinjalla. MuUa ta...'lskin tuli 
onni avukseni. Aivan lähelläni huomasin havu kasan ja heiUäy
dyin viipymä.ttä maahan sen hakse. Hetken perästä lakkas 
ammunta. joka todennä köisesli oli tarkoittnnul tuota yksinäistä 
taloa, jossa punaiset luulivat piiloskolevän asestoUujn. valkoiSia. 



Pian uskalsin sen vuoksi jatkaa matkaa ni kylM n. Kun 
lähestyin kirkon luona. olavaa torin tapaista paikkaa, huomasin 
matkan päästä siellä. Iiikehtivän joukon epäilyttä viä olioita. Nyt 
täytyi päästä hoida.n ohitseon. Vedin tukkani otsaIlo, panin 
lakin toiselle korvalta, nostin pystyyn takinka uluksoD, pistin 
kädet housuntaskuihin ja marssin et.eonllä.in niin hävyttömill 
lurjuksen ilmein kuin Iminkin saatoin saada kasvoilleni. Ja siini~ 
Henen onnistunut tyydyttävän hyvin, sillä. pääsin häiritsemä.ttä 
ohi joukon, joka tuntui jiirjostymättömältä. ja mllistutti onimmäu 
markkinasäUisakk iu. Ohjasin klllkuni majataloon. Huomasin 
hämmästyksekseni, että siellä. kaikki huoneot olivat tampere
h\iston nuorukaisten miehittämiä, niiden joukossa useita tutta
viani. Tieto edellisenä päivänä sattuneesta Suinulan verityösw. 
oli houkutellut joukon nuorukaisia pieuemmiSlili ryhmissä, va li
tettavasti kuitenkin ilman yhtenäistä johtoa ja suunnitelmaa, 
pyrkimään KangasulJe, josta. matkaa piti jatkottarnan pohjoiseen 
odotetlujcn vnpauUajicn luoksG, ja. useat heistä lienevät siinä 
onnistuncctkin, 

Suuri oli iloni tavatessani täällä myöskin yhden tovorcistani 
Suinulan komppani/lstn, Nordbergin. Hä.n oli verilöylyn aikana 
polastautunnt Markkulan kä.ymäläiin ja sen yleisosta., aina avoinna 
olevasta osasta päässyt ryömimä.ä.n isäntäväelle yksityisesti 
varattuun, lukittuun osastoon. SiolJä hän oli viipynyt yöhön 
saakka ja vasta hiukan ennen minun saapunut Kangasalle. 

1'oisia. nuorukaisia. oi tuntunut suurostikaan huolestuttavan 
kirkko torilla liikehUvä. lOiosjoukko, muUa mo kaksi, jotka niin 
äskettäin olimme saaneot kokea, mihin sellainen joukko kykeni, 
pää timme olla varuiHammo, 

Päiviin kuluossa ei kuitenkaan tapahtunut mitään erikoista, 
mutta. emme kuitenkall.n uskaltaneet IJaljoa fiikuskella ulkona 
ja pyysimmo ystävällistä isäntäväkeä varoiltamaan meitä., j03 

vaara uhkasi. 
Myöskin yö kului rauhallisesti, mutta jo varhain aamun 

'Sarastaessa tuli isännän nuori tyL.1.r nopeasti huoneeseon ja 
kuiskasi, oUä punaiset olivat Lulossa. pitämä.ä.n koti tarkastust a. 
ta lossa. HYJll'äsimmo ylös vuoleista ja. olillllne tuokiossa val
miina pakonemnnn. Minä onnistuin S8lllnaan lainaksi likaisen 
j ä tkii.nlnkin ja toverini oli jo edellisenä. iltalla, kun suunnitte-

195 ( 



f 

limlllO matkamme jatkamistu, saanut Illajntalon emilnnäitä rouva. 
Kirkko-Ankkulaltn kirjeon erää lle tämän sukulaiselle Pälkii· 
!laellä, siis eräänlaisen alkuperäison )Olntkapassin ), punaisto ll 
vartios tojon mahdollisosti toimittamien tarka.stusten ja kuuluste
lujon varalta. 

Niiillii. perä.ti heikoilla aseilla varustottuina seurasimme no
... jloasti ysW.vällistä roipasta tyHöstä , joka näytti moi Ilo oikotion 

rantaan, mistä jiUi,.n poikki voisimme jatkno. matkaamme Pälkä-
ncclle j)iiin. 

Kaikki ~ä.y tti käy\·än hyvin. Piiäsimmo hätyyUii.miLttä lah-
den poikki j lL ryhdyimmo sitten rantaponsaikkojon liivitso pyr
kimään maantielle. Mutta kun leikkiii. laskion juuri hyppä-
sinulle Il\lI llntionojasta ylös tiollo, jäyk istyimmo kauhisluksesta 
nfihdossä nulIe ka ksi aseslotluja puna kaartilaisia tfl.y nnä. olevaa 
hovosk normaa hyvää vauhtia lti;hosty rnässä. paikkaa," mis5i~ 
olimm e. Hetkisen seisoimme nouvottomina ja opäröiden. Oliko 
lähdettävä lJa koOIl, vai antauduUavaj tai olisiko moidän edol
leen kooleUava näytellä. maankiertäjå n-osaa mmo niin pitkälle 
kuin se onnistuisi, Hetket olivat kalliit. Havaitsimme kuiton
kin , ottä. tulijat olivat jo huomann eet meidät, ja päätimme sen 
vuoksi rohkeasti .turttun härkää sarviin), Sytytinllllo rauhal· 
lisina sav4kkcemmo ja lä hdimmo väli npi t.1.mäHö min ft la iskasti 
kiLvelelllä,å h saapuvia kuorrn ia vastaan, joista. meiU~ kohti ojon
nettiin joukoUain kivääreitiL ja huudettiin kaiken laisia. uhkauk
sia ja kysymyksiii. Emme olleet tietääksemmo näistä, vaan 
odotimmo maltillisesti vihollistomme sanpumista. J oukon joh
taja, tummaverin on mustalai3tyyppi, tuli meidän luoksemme ro
voh'cri ojenneUun fl, ja siUen alkoi ankara risti kuullls telu , jota 
seurasi ruumiintarkastus. Vasta nyt muis tui äkkii~ mieleeni, ottä 
minulla oli pieni bl'ovninki piiloiteUuna. housujeni taskuun. 'I'A
mun hrwa innon johdosta iLsel uottamuk soni nopeasti laskoutui 
alle nolla pis teen. Mitä IUILtaisivat kaikki meidän puheemmo ja 
muut vllrokoi nomme, jos minultn. löydettäisiin ase. Mutta, kumma. 
kyllä., ruumiintarknstus suoritottiin hyvin pintapuolisosti, ja. l'e
volverini sai jiiädä piilopaikkaansn. NOl'dbergin , passi, s itA
vastoin löydettiin , tarkastettiin ja hyväksyttiin .. 

Mitään epäilti~viiä. ei 'moillä näin ollen oltu . löydetty, jonka. 
v uoksi meidä t oli laskettava monemään. Joukon johtaja osoitti 
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mAille vielä lisäksi sen kunnian, eUä saattoi meitä jonkun mat
kaa mnantietii pitkin lyöttäytyen iutt.lt~alliseen juttoiuun kans
sanime, sotilaskuormien. seuratessa hiljalleen jälessämme. Hän 
alkoi kertoa, kuinka he kaik~ edellisenä päivänii. olivat olleet 
"mukana Suinulassa tekemässä .puhdasta jälkeä. lahtareista siellä. 
Oivalsimme tässä. olnvan t.:l.k,tna ovelan sotajuonen, ilmeisen va
koilutarkoituksen jn sen ' vuoksi pidimme viisaimpana )ulvoa 
susien keralla.; no, sepii. vasta oli hyvä., että no Id;'otut lahta
rit kerrankin perusteellisesti saivat selkäänsä! 

Lopuksi johtaja kuitenkin jätti meidät ja. lI1e paasunmo 
yksin jatkamaan matkaamme. 'runtikauden astcltuamme saa
vuimme Kaivannon kanavalle. Siellä sijaitsevasta Wilcnin her
rasväen omistamasta huviJasf.:'l. kuului laukauksia ja. huutoja. 
Kaikesta päätUi.en siellä pamillaan toimitettiin tavanmukaista . 
kotitarkastusta. 'l'ållaisen paikan läheisyyttä tahdoimme kaikin 
mokomin välttää ja sen VIIaksi poikkosimmo erääseen tien v{lr
l'olla olovaan mökkiin. Siellä silmiilmmo kohtasi tervetullut 
näky: heilalla höyryävä kahvipanllll ja kahvikalusto pöydällä. 
Pöydän ääressä tosin istui kaksi perin vähån luottamusta herät
tävän näköistä miestä., muUa me emme hoistä välittäneet vaan 
tila.simme itsellemme kahvia, joka pitkän kävelyn jälkeen mais
tui erinomaiselta. 

Nauttiessamme siinä lämmintä, virkistävää juomaa, näimmo 
yhl'äkkiä kahden tutun tamperelaison nuorukaisen kulkevan 
mökin ohitse maantietä. pitkin. Olisimme mielellämme juosseet 
ulos varoittamaan heitä, mutta. huomatessamme renttllmaisten 
miesten epäluuloisin silmäyksin tarkastelovan itsoämmo, pidimme 
viisaimpana tekeytyä täysin välinpitämättömiksi. Mahdollisesti 
olimme kuitenkin jolla.kin salHllIa tai liikkeellä sattuneet i1mai
selllaan ajatuksemme, mikä varomattomuus tuonnempana kävi 
meille kalliiksi. . 

Hetken kuluttua lähdimme vaeltamaan edelleen Pälkänettä 
kohti. Siellä. saimme viikon ajan harhailIa paikasta toiseen, 
aina töi'ntllskin välttäen kotiturkastukset, vakoilijat ja punaiset 
vartiostot.. 

'L'ilanne alkoi meistä näyttää. perin synkältä. 
Vihdoin pääsimme Huuhon' pitäjän alueelle, mistä toverini 

toivoi meidän eräästä paikasta. saavan tohokasta apua. Se oli 
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Vinhan t,OI'PP8., jonka lainkuuliaillcn kunnon isäntä yhdeksän 
reippaan poikansa kera jo aikoja sitton oli lähtenyt matkalle · 
valkoiselle rintamalle. 

IJä hesiycssämmo manntien varrella. sijaitsevaa torppaa. huo-
c, Il~'\simme kuitenkin pcmstykscksemmo usaslatun punakaartilai-' 

sen vartioivan sen Itihcisyydessä. Meidän Uiyiyi hih'iskollon 
lähestyä. pihaa, ja punikin hetkeksi kääntäessä selkänsä. meihin 
påi n pujahdottiin nopoasti tupann. 

'räällf\ moidät otettiin ystävällisesti vastaan. Meille an
nettiin ruokaa, mutta hovosta ellllllO voinoet saada. emmekii. 
suksiakann. koska. isånti\. poikineen oli tarvinnut kummatkin 
matkaansa. 

Par'aikaa nautticssa mmo talon antimia tuli tupaan pal"o
lusiyUö, joka. pyysi moitii. nopoasti scurnnmlH\ll itseiiån maito· 
!\f\nlariin , koska Illuutn mia punakaart ilaisia. oli tulossa. 'I'ässii. 
kunnoh kodissa oli pa tvclijatarkin ,ilielestiilin .valkoinen>, mikä ' 
oli perin harvi naista. nä il lä mailla. HUnell kekseliäisyytensä 
avulla. pelllstui mlllo jälleon. Niin pian kuin kä.vi laatuun, pake
nillllllo kilitenkin rakelllHlksen toisesta päästä metsään. 

Vasta täällä, ehdi ttyämmo hyvän matkan päähän honkien 
varjoisaan pylvi1ssaliin, pysähdyimmo pitåmään vakavan. töola· 
neuvottelua. 

Miti~ oli nyt tohtiivii. ? Viimeinen j{~ paras toivommo oli 
poUuny!. Suksiaknnn emme olleot saaneot, mhaL alkoiva.! käydä 
vähiin, metsissä oli pakslllta lunta. ja tiet ja. talot vilisiviit 
vihollisia. 

Nel1voltehlln ffie tu loksella oli, e1m päätimmo vieläkin ker
ran lä hteii. rohkeasti kohtaloarn me kohti, marssia suoraa päät.-~ 
korkeimman virnnollll\-isen, 8. o. Hau hon Jlunaisen esikunnan luo 
pyyHiiiksollllllo ku ljoksivina tamJlerelaisilla passia ja matka lupaa. 
palatakscmme kotikauJlunkii mme. 

'l'uumasta. toimeen. l~sikUlll\assa, joka. tietenkin majaili 
paikkakullnun pa l'lmussa. huoneistossa, kun nnllis talossll, ni~ytti 
a luksi kai kki luon nistUYlI1l meillo hyvin. Suol'iuduimmo kuulus
tohtista hyväksytU~YälJ i~ a l'vo lu.useelJn. ja osikunnan sihteeri oli 
juuri ka.stamaisillann ky"i~n s'-~ rnustetolppoon kirjoiUaakseen 
meillo matkaluvan, kun äkk iä muua n juuri huoneesoen tullut 
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mies ivallisesti "irkkoi: ~Mutta tohlin oliUe kahvia juomassa 
sio lli~ torpassa Kuivannolla I Kyllä millä teidät lunlloll, miksi 
10 soiRO lte: 1ää lJ i ~ vnlohlelemassa? 

'l'fllnä, itsessään kylläkin täysi n mitätön syytös riitti kui
tenkin saaUnmanll meidät cpäilyttfiv il<si. Tampereen matkj~sh\ ei 
nyt lullutkaan miläiin. Sen sijaa,n meidä t suljettiin pieneen kmna
riin, joka oli nii n ahdas, aWi. luskin mahduimme maknnlllaan 
son lallinllc, ja si~ lI i~ saitHlno olin. molkein koko vuorokauden. 
SOl1l'aavana. aamuna oli mailä mäti !'ii uudelleen kuulustolla. 

Sal)gon välul n lepoa antaneOll yön kuluttua viotiin meidät 
siis jä lleen koolla olovan Hauhon vallnnkumollsoikeudoll eteon. 

Nyt kysy ttiin tMsen kylmfi. vol'is,yyttä. ~linut kutsu ttiin 
ensiksi sisälle. Puheonjohl<\ja, tavnl linOIl "va llankulllouksollinon. 
tyyppi, sil nuiHi minua terävåsti ja snnoi si tten: )~Ioil le 011 ilmoi
tottu, etlii. kaksi poikaa on paennut SlIinu lasta ja niiden tunto· 
merkit sopivat täydollisesti toihhl molempiin .• 

Homahdin nauramaan niin luontevasti kuin suinkin osasin 
ja. vastasin röyhkeästi: ~Sepä on: morkillislå, kun mo ommo ole 
koskaan edeg ollootkaan Suinulassa\~ 

Sitten ku tsu ttiin NOI·tlberg sisiiän ja hånkin IJysyi jyrkiisti 
k!\l1Imllaan ja suoriutui hyvin kuulustolllsla. 

'I'uusen tuntui kohlrdOlllme kiii\ntyvä n suopeal1l1'luksi. Oikeu
den jiisenot katsolivat IHHlyoltominn. toisiansn. jn. joku hoistä 
ohdotti, ottä meidät l i~hotottåisiin tutkittaviksi 'J.'ampereello, 
mitä ehdotusta vastnan ei keuellii kään tuntunut olevan mitään 
sanottavana.. 

Silloin kuului åkkiii. ulkoa hovosten kavioitlen knpsotta, 
roenja lastcn kitin iiii .• huutoja ja Ill clU!~, .ia. sourehko mäiirä ases
tettuja punak rlfu'tilaisin. täynnä olovia roldii. kii.äntyi yksi loisel\sa 
jä lkeen amaantioltä kunnan tal on pihamaalle. Näidon joukossa 
Imomusimme hiimmästykseksommo samat kaksi !'oistosakkia, 
.joista THO hädinluskin olimme päässeet oroon Pälkäneen tiellä. 

Ovi temmaWin selkosen selälleon ja miflsjoukko toisollfa 
jtl.lkeoll työntyi huoneeseon. Ja tietystikin niiden joukossa tuli
vnt myöskin mehlii.n papponhoimiliUscllllllO. 

~nsi silmtl.ykseltii. ho tunsivat Illo itli~t. Ilo joutlll\'at vihan 
vimllloihin, ja TIloille sinkoili killkktli~iu. huutoja: "Vai niin, 
·.{iiillläkö to nyt ololI ekin ? OIiUopa, senkin kn.vnlnt pirut, silten-
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kin lahtareitn. MuUa nyt tästä leikist1~ tehdilitn Iyhkäioen loppu. 
Viekää. ne heti ulos ja !\mpukaa siihen paikkaan.) 

'l'ullsin jäntevän käden tarttuvan niskaani ~ja työnti\.vän 
minua ovea kohti. 

" :Mo onneHomuustovorit ommo ellnäUänMt muuta kuin vaih-
taa .äåneUömän, mitä syvintä epätoiv~a ilmaisovan sihnäyksen, 
mutta kun melun yhä yltyessa kerran jouduimme lähemmäksi 
toisiamme, sanoin ruotsiksi: .Kyllä kai moi llä. nyt on loppu 
käsissä, multa minä yritän sittenkin vielä. viime tingassa paeta. 
siellä ulkona •. 

- >Nii n minäkin), vastasi toverini. 
Äkkiä juolahti kuitenkin mieleeni ajatus turvautua 'vieläkin' 

jonkinlaiseon .passiiviseen va.starintaan·. Kesken melun ja häli
nän istahdin tyynesti eräälle lähellä olevalla tuoliIlo. Mutta tuskin 
olin ennättänyt sen tohdu: kun tunsi~ jotakin I<ylmää, kovaa ja 
1oräväii. asetta painettavan niskaani vastfl.f\.ll. Takunnni seisova 
punakaarWainen pai noi sii hen pistimonsä kärkeä varsin såälimät
tömäsli, kysäisten samalla. tovereiltann: ,PisUlnkö lävitse? 

MuUn. hädän ollossa. suurimmillaa n on apukin lähinnä. -
ainakin joskus. Hau hon punl\isen esikunnan pää llikkö aslui 
luoksemme ryhlyen rauhoittamaan Illurhanhi rnoista miestä. Oli 
päätetly, sa\loi hän, eUä meidät molemmat lähetetään 'l'amlle
reelle tutkittaviksi. 

Ja niin kti.vikin. Huolimatta tyytYlllältömäslii. murinasta. 
ympärillämme järjosti esikulllmn päällikkö matk8l)1JJlo, ja. todel- . 
lisella helpotuksen huokauksolla jätimme hetken kuluttua molua
van miasjoukon täyttämän pihamaan. Ajoimme komeasti kumpi
kin eri reesså, yhden a.sestotun punikin istuessa vieressämme, 
toisen jalkojommo päällä ja kolmannen seistessä. takana ja lak
silla.; lisäksi oli vielä. ajomies. Kaikki nämä -hoDkivartios
toommel kuuluvat herrat kii.yttäytyivät kuitenk in suhteellisesti 
hyvin meitä. kohtaan - ainakin verrattuina kunnallistalossa 

, elämöiviin hulikaalleihin - ja mietimme mielessämme, että mei
dän tuskin saattoi Tampereolla käydä. sen hullummin kuin 
HauhollakaaD. 

Siinä suhteessa om ma pottyneetkään toiveissamme. Tampe
reella. meidät tiotenkin lopullisesti tunnettiin, mutta. meitä koh
deltiin, kuten muitakin _sotavankeja), verraten hyvin>. 
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8. Mulstelmlll.. 

Vu osi kohta lokkaan SuinuJnn -päiviin jälkeon liikehtii jäl
loen kansaa iltnpuhtcollt~ kau pungilla, tällä kert..-l.a. kuitenkin 
va hdeit.ta ja. asoiUonka linatta. He suuntaavat kulkunsa työ- . 
viionyhdistyksoll talon ohi hieman kauempana olevaan komeaan 
Teknill iseen Opistoon. 

Vallitscvalla paikalla sijaitseva, tyylikäs rakennusryhmä 
l>otä jikössii. Pyynikin rinteellä on taa.scn la itettu kunt~on kaiken 
son osaksi tulleon hävityJ.:::scn kauhistuksen, nmmunna,II, tulipa
Jojon ja räjåhdystclI jälkee n. Nykyaikniscst i mkennoHu botouni
talo on merkillisen hyvin kestänyt kaikon tiimän ja näyttää 
nyt porusteellisen korjauksen jälkeen yh tä siistiItä ja kestäviiItä 
knin koskaan ennen. Valot lois i,wat kaikista sen akkunoista, 
ja sisään tulvivat joukot ovat pukeutuneet juhla-asuun. 

Siellä vietetään Sllinulan murhe näytelmän vuosimuistoju h 
lna .- - - -

Alhaalla eteisessä tervehtivät 8 isåä na..~tuv ia juhlu-airucct, 
jotka kiinnittävät joka isen varsinaison juhlavioraan, Suinulan 
rotken osanottajai n, rintaan juhla merkin , kielon musti ne nauh a 
ruusukkcineen. 'l'overillisia, tuttavalli sia kädenpuris tuksift vaih
dotaan, j!L sitten kokoontuvat juhlavioraat ylös tiI,waan juhln, 
saliin. Eräs koulun opettajista" tohtori -insinööri Yrjö Kauko pi
tflä. pu heen, orkosteri soitta a ja oras la usujn. esittää tu nnelmalli-
son runon .Suinulan marttyyrib . . 

Katooderin tI\knna koboutuu, kaik kien katsoiden niihtävunä, 
tukevilla t'autakoukuilla seinää n kiinnitetty jykevä harmaak ivi· 
lovy ja sen mustaksi kiil10itctlllla pinnalla loistava t kultaisin 
kirjai min poismenneiden. mutta tä llä hetkellä. kltikkien mielessä. 
()levien klU\tunoi(len vapa llssankarien uimet. 
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Salin vastakkaisella piUi.tysci nä lli\. on slI urohko taulu, johon 

heidä n valokuvausa on aislikkaasJi järjostetty kohyksiin . 
VaikuUavn,o juhlan jälkeen, muiden kutsuvioraiden poistut. 

tua, kokoontuvnt vielä Suinulan pojat yhteen. He eivät tahd!) 
orota mielessää.n ainoastaan virallison juhlan jäykkä. lei ma. 

<' N8uvotcllaan tapaamisost.n. f,iamana. tai souraavana i1tana, loveri
piirissä yhteisillä. illa llisilla. 

Ja samalla iltana kokoontuvat ho, viitisenkymmonUi. IlUQ-' 
rukaista ja. muutamia harvoja keski-ikidsiä miohii\, toaLtorim,·· 
v illtola n aistikknascon juhlnsaliin, joka melkein kokonaan on. 
varattu heidän käytettäväksoen. 

gnncnkuin illa llinon a lkaa, nousoo oloon jäänyt. päällikkö, 
luutnantti Södorman, paiknltaan Ol'öän jlikkupöydAn äärestälau
suon låsnäolovillo;' 

JKu nnioitettavat läsniiolijat. En tahdo pitää mitään pu " 
heHa , haluaisin vain elHlottna'J ottä mo, onnenk uin alotamm& 
j uhla.-atcl'~amme, kunniei Unini mmo kna tunoitten tovoriemme muis
toa nousemalla pnikoilL.'lmme., 

Ka ikki nouseva t. Salissa. va llitsee åii neUömyys. 'l'unnel
mallinen hiljaisuus, joka saa muistojon henkisiivet leha htammm 
U\pi huoneen . .. 

Son jä lkeen a lkaa i1ta-aterin, yksinkertainen ja niukkn, 
kalliinajan tapaan: voileipiä) lintupaistia, jälki1'llokaa ja puH() 
kaljaa pa lan paiuooksi. . 

Sitten kokoonnutaan hiukan pienompään huonee3eeu, missä 
osanottajat hy\'fissfi. SOVUSSI~ juu ri mahtuvat pitkän kahvipöydän 
ympärille. Tal'jof.natl kahvitL ilman lei pää, ja sirotosokoriakin on 
säästäen käytottilvii. . 

Mutta. nyt pääsee keskustelu va uhtii n, ja pi la sekaa.ntutl 
vakavum paan juUeluull. Pidetään puheita ja ta rinoidaan, isän
maallisia lauluj a lauletaan yhteisesti ja muuta mat solistit esiin 
tyvät. Illan kuluossa. suunnitellaan kooU-a.vaksi valokuva-al
bumi Suinulan rotkon osa nottajista ja. ilmoitetaan, oW~ on pää.
tetty valmistaa yksinkertainen muistomerkki: hopoinen kanta.
sormus, jonka kunnassa on mustaema1ii nell S-kirjain. 

Muutamilla. läsnäolijoista 011 jo sellainon sormossaan. 
- :>Ja. ' muista kaa, tovorih, la usuu erås puhuja, :>ottä jos 

me tulevaisuudessa niin muutumme, ettemmo enää voi tuntea. , 
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toislal\1me., niIn nähdessåmmo jonkun sormossa , vain tämän sor
nmksen tiediimme, että scn miehen ohi emmo san. kulkea. olon 
tiellii. purista:rnatta lujn,sti -hänen käW~nsä - - - - - •. 

• • • 
N'()in kaksi vu'OUa Suinulan onnettomuuden jälkeen tapaan 

'eräänä päivänä. KauppakaduUa yksinkertaisesti Jluetun miehen , 
joka tulee poikki kadun vastaani. . 

_ ,Kuulkaas ny~ herra>, sailaa mios melkein al'kaillen, 
>elhän meidän välillämmo enää. iicne mitäån kaunaa? . 

_ .Mutta. kuka. te sittEm olette?>, vastaan siiJlCll, koeltaan 
'11mistutella. mioleeni miehen nimen. 

_ .~:ikö herra. tunne minua? Minä. olan Ville Fl'ibol'gl" 
_ >'l'osiaankinl . , huudahdan, Olipaviihällä., eUen tuntenut. 
Kaksivuotisen vankeuden kalvcntamat ja. nyt siloiksi a.jollut 

kasvot, llltlistuttavat vain sangen hämärästi lIliehen t.ummahkoa, 
ruokkoJamatonta pnnakaartilaisnaamua kaksi vuotta sitten 01-
loen kohtalokkaan Suinulan päivän ajaltn .. 

_ .No., sanon, .yrom.ärl'ättehiin hyVin, eUen kanna mitäfLll 
ka.unaa ieitä. kohtaan •. (Miehen vanha, hal'1l1aal1npsiucn äiti oli 
joku aika kapinan jälkeen pyytänyt ja san·nut minulta kirjallisen 
anomuksen Iloikansa 'armahtamisestn tälle-vumlitusta kuoleman
ral1gaistuksesta ). 

"- .~{utta nyt on teidån tultava kotiini juomaan kuppi 
kahvia ja kertomaan hiukan kohtaloistanno sen jälkeen. Alkää 
luulko., lisiiin, .oWi. t<\-htoisin teitii. kertomaan mitäiin sellaista, 
joka voisi tuottaa jolleldn teitliln tovel'iIlenne ikiivyyksiii.. Ha
luaisin vain kysollä teiltii. yhtä ja toista tapahtumista. ylconsii. 
kun aion kirjoitlal\ nii stä kertomuksen~ . 

.Ja mies lupaa tulla. 
Kotiin päästyäni huudan jo eteisessä vaimolleni: . Tiedätkös 

mitä, .eukkosenj, saammo harvinaisia vieraita iltapäivällä. Lai
hppas hyvää kahvia kello vii tIen ajoiksi.. . 

--:-- ,.No, kuka se llyt on? kysyy häll hiukan opiUuuloisena .. 
Äänessäni lien<$ olhil jotain t'päilystä. herättävää. 
- )Niin, se on vain sama pIHH~kaartilainen, joka ta htoi 

.alllpua minut BuinulaSia, . vastaan. " 
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- , Hel'ru. Jumala >, huudahtaa hån, >ja hänet olet sinä 
kutsunut tänne, tuon kamalan illUlison!_ 

- >Rauhoituhanl, lausun naurahtaen, >et tuntisi häntä, 
sillä. tuskin minäkään tunsin häntä vanhasta tuttavuudesta . 
huplimaUa ·. 
.. Kuitenkaan ei vaimoni tahdo rauhoittua, vaan vastusf.clec 
hiukan pahoillaan ja levottomana. 

Kello viidan ajoissa soi ovikello. Mies näyttää niin hinte
lä ltä siistiseä työläispuvussaan, hån esi intyy kovi n vuatim,tLto
lIlana. ja. rauhallisena. ja puhuu niin hiljaisesti , kuin aavistaisi 
hän vaimoni pelon. 

- ~ nouva tuntenee minut kaiketikin _, sanoo häll, >herra 
lienee jo minusta. kertonut_. 

Kun vaimoni on va-st .... mllut kysy mykseen myöntli.västi ja 
mies pyydetään sisä lle, lisää hän: _Rouvan ei tarvi tse luull a, 
eUä olisin tu llut kcrjäämään. Herra tahtoo vain jutella kans
sani.> 

- ~Niin , nii n on asianlaita>, huomautan iloisena. ,,_Olkoon 
nyt mennyt , jota em me kuitenkaan voi muuttaa, tlllOhdettu, ja 
koeUakaamrne ajatella sitä katkewudcUa ja nurjnrn ielisyydeWi 
tavallisuudesta. poikkeavaksi historialliseksi tapahtumaksi, jossa 
me kukin tavallamme olemme saaneet olla mukana.~ 

Istumme sitten ·kahvipöyUiiin. Mi es. alkaa kertoa itsesUiän 
ja koko elii miistään. Miten hän aikaisemmin oli ollut ammaW
taitoJinen peltisepän työläinen, joka voi saada hyvän toimeentu
lon, mutta miten sitten juopottelu oli hänet turmellut ja sorta
nut alitui sesti työttömien ja aina tyytymättömien ulkotyöläisten 
joukkoon. Sitten tuli kalJina, ja luonnollisesti joutui hän, kuten 
kaikki hii.ncu tovel'i nsakin , punaisen kaartin rivei hi n. 

Kesken kertomuksen kutsutaan min ut eteiseen, missä eräs 
kävijä pidättää. minua hetkison. Palatessani kahvipöytään huo· 
muan vaimoni kuuntelevan miehen kertomusta osanotolla ja 
mielenkiinnolla, osoittama.Lta. minkäänlaista pelkoa. Vaitiorikos
oikeudessa oli tä.lle vaadittu kuolemanrangaistusta osanoLosla 
Suinulan murhiin. Vankilaan palattaesso.. hänen oli on nistunut 
salaisesti Iö.heUåä kiireinen kirjelapilu äidilleon (joka sen joh
dosta oli saapunut luokseni), muUa. ejJätiotoisena. asian päätty
misestä. hiLn kuitenkin oli päättänyt paota. El'äänä. kaunii na 
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toukokuun p alVUI) iltana se oli hänelle onnistunutkin, vankeja 
kaupungin. läpi kuljotottaessa.. Useamman kuukauden ajan hän 
oli onnistunut pii10ksimään Cl"iiitssä kaukaisessa pitäjässä, mutta 
sitten joutui hän jä lleen kiinni. Son jälkt>en oli hän istunut 
vankilassa noin puolootoist.a. vuotta ori paikkakuollillaja halusi nyt 
vain tavat.:1. perhettään, joka oli muuttanut Salon knuppalaan. 

Miehon säännölliset kasvonpiirleet., uneksi vi no, tum manrus
keioe silmineon, kauniisti knarovi ne nenineen ja tummine 
viiksineen hionopiirtoiscn suun yläpuolella tekivät miclJyUävän 
vaikutuksen. Lisäksi sattui hän sangen suurossa ltläål'in olemaan 
~rään , kapinan ai kana surmansa saaneen sukulaisem mo näköinen. 

Meistä tuntui hyvältä., että vanki la-aika oli hiintä nii n pal
jon parantanut, ja ettei hänessä, mikäli me voimme havaita , 
ilmennyt mitään katkeruutta. taikka koston halua ontisiä valtiol
lisia vastust.ajiaan kohtaan. 

Erotessamfllo annoi n hänolle muistoksi kirjan ,Uutta Suo. 
Illea rakentamaan. sokä vähän 11mtkakassan vahvistusta. J a. 
jäähyväiskäden lyönti tuntui molemmin puolin villlittömtill.ä.. Mutta 
jälkeenpäin en voinut Ilidättää haikcmt huokausL'l.. Saadaanpa 
nähdä, ajattelin ,. kuinka kauan kestää, ennenkuin ,Kunsan Leh
d OI\) ja muidon samanlaisten kiihoitustyö onnistuu sekoittamaan 
riittävän määriin porval"ivihaa hänen vereensä . .. 

• • • 
On t{lmmikuun 31. lläivä 1920. PurCVil lumimyrsky rai· 

voan, kaupungi n kaduilla, ja ihmiset vain vastenmielisesti liikku- . 
vat ulkona. 

Toknillisen Opiston pihalle kokoontuu opiston suojeluskunta
laisten valiojoukko, noin puoli komppaniaa, juhlataruineissa. 
Pulska komppanianpiiållikkö järjestitä. rivit., opottaa fa ohja.t 
niitä. Kahdeksan poikaa asotetaan ryhmään sivulle, kiväärit 
viistoon ylöspäin ojennettuina. Heidän on um mutta"a kunnia· 
laukaus, kun lJlerkki sii hen annetaan. ~räällä. sivulla seisovalla 
suojeluskuntalaisolla on kannottavull nan suuri ja kaunis kuusen
oksista sidottu seppele, jota koristaa Suinulassa kaatuneiden 
teknikoitton lukua osoittava rnfLärä mustilla Ilauhal'llusukkoilb 
varustettuja kielok imppuja. 
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Kysymyksessä on kunnianosoitus lllurhaUujen toverien 
ha udalla . 

Jo edellisenä. vuonna oli tfl.1\aincn kunninkåynti tapahtunut 
ja. otti sBhen silloin osaa koko Tampereen Suojeluskunta. Mutta. 
nyt, ovat mukamL vain opiston nykyisot ja entisot oppilaat.. 
'ku"'l'mianosoitusta varten on laadittu erikoinon juhlamonojärjcs
tY8, ja tark oituksona Oll Iästä lähtien vicUiU~ pii.ivää vakinai
sona ja säänIl öll isoni~ vuosipäivänä, joll oin toimoonpalllHuUl isän
maallinen suruj uhlnllisulIs Suillulan murhenftyte lmfl n muistoksi. 

Rivit ovat jä rjesty ksossä ja marssitnnn kadulla. 
EnsimäisoniL nstelee scppeleellkulllaja yksi n. 
Sitten souraa kolme suojeluskuntalaista. kantaon SUfllPllku i

sia suojcluskuntnlip pujn, joiden kirkkaansinisot j,L va lkoiset poi
Hlut kauniisti tuulessa hulrnuavat.. . 

Seuraavana on suojelusku ll lHUl soittokuntn, joka aluksi 
vaikenee, mutta on va lm is morkin saatuaan a lkarnuilll. 

Soittokunnan jälessä kulkee komppaninnpiUilJ ikkö yksin, 
muutaman askeleen riviryhmien edellfL. 

Hivien saavuttua v i eli~ lw tiona olevaHa kadu lle käantyy 
päällikkö vielä kerran komppanian (luoleonlnusucn : JMuista.kaa, 
pojat., hetkon vakavu us. ~hwssitahti hidas ja joka mies hiljaa, 
ei hiiskahdustakaan saa kuulua koko nmtkallu. ,. 

Nyt kajahtaa ilmoille kumoa mahnillon åfllli ja sen jii.lestä 
useita samanlaisia. Kil"konkellot oUrwat osaa surujuhlaan. 

J a niin kulkee iiiinetön surusaattue kaupu nkia kohti. Raik~ 

kaat, punertavat posket, pää tl ä,yiUsesti suljetu t panaHomat lmu
lel. ja rohkeasti katseleyat nuorokkaat silmät uhlllail /Svat sydän
talven pure\'aa viimatuulta. 

Väkijoukot katuk ;-tytävillä suurenevat. Harras lIlieliah.L val
tna kaikki katselijat. Ju. nyt soi ttok unnastaki n kajahla.vat suru
marssin s.~vel ot, jotk(~ vak,wan raskaina tuntuvat kohoutuvan 
vastaansyöksyviii, pistävien lumihiuta leiden my l"iadeja kohdon. 

Hautausmaalle saavuttaessa on kunniakomppnnia monisata
lukuisen kansalljoukoll YllIpii röimänä ja saa.llamana. 

'l'ää.]]ä rivit asetetaa n ennakolta määrättyyn ji~t'jestykseen 
sankarihautojen eteon. Kunn ia laukauksen mnpujat seisovat vä
hän muisllL orillään . KOlnppu,nianpäälli kkö komontaa ampumaan: 
.Ampuma-asento, ylöspäin , laukaiskaalo , ja tCl'vehdyslaukaus. 

) 106 ( 



pamahtaa aivan yhtaikaa., kajahtaen voimakkaasti läheisen hau
takappelin kiviseiniä. vastaan. 

Hetken täydellinel'). hiljaisuus. 
Sitten kannetaan seppele esille ja sitä laskettaessa haudalle 

kumartuvat liput haudan yli ja rivit tekevät kiväärein kunniaa. 
'fämä liikuttava ryhm!io pysyy hetkisen aivan liikahtamatta, 

ikäänkuin kiveen veistettynä. 
Liput nousevat pystyyn ja kiväärit komennetaan jalalle. 
Haudan ääreen astuu nyt eräs lausuja, joka lukee vaikut

tavasti runon )Suinulan marttyyrib. 
Lyhyen väliajan jälkeen ast~u es~in eräs toinen suojelus

kunt.ala.i.nen, joka lukee kirjailija Jalmari Saulin sepittämän 
)!upauskaavau" Se ei ole pitkä, mutta jäljennämme sen sif,.. 
tenkin vähän lyhennettynä. 

:oVeljat! • 
'rämä tammikuun viimeinen palva on meidän palvämme, 

meid.än · surnUisten ja meidän ylpeiden muistojemme ikuinen py-
häpäivä, Ummelle.en kaksi vuotta sitten kantoi opistomme isän
maan alttarille kalleim man uhrin, jaloimman lahjan, minkä se 
milloinkaan voi synnyinmaalle antaa: parhaimpien poikiensa 
sydänveren. .... 

He nukkuvat nyt, Suinulan etuvartiotaistelun hurmeis~t san
karit. Suomen talvinen hanki peittää. valkeana vaippana. hei
dän hautojansa, lumiset hongat huojuvat hiljaa, humisten virttä 
vapaudesta, jonka he kaikkensa antaen isänmaalleen hankkivat. 
He eivät vaadi elämältä enää mitää.n, elämä antoi heille par-, 
haimpansa, a.ntaessaan heille soturin kunniakkaan kuolon. Mutta 
he vaativat meiltä, veljil1ään, että otamme heidän sankarimuis
tODsa hoitoomme, perinnöksemme. _ 
.,....---------:---------------

Me olemme tänä tammikuun yhdentenäneljättii. päivänä ko
koontuneet tänne sanoaksemme heille: .Nukkukaa rauhassa ja 
hyvässä turvassa. Me olemme oppineet teiltä suurimman taidon, 
mikä miehen on sallittu oppia: taidon taistella ja kaatua va
pauden ja oikeuden puolesta, antaa kukin vähältä osaltansa. 
sen: mitä isänmaan onni kulloinkin vaatii». 
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Ja niin kauan kuin 'I'ampereen 'l'eknillincn Opisto seisoo 
pystyssä, tulemme me sukupolvesta sukupolveen joka vuosi tam
mikuun viimeisenä. päivänä tänno teidän lumipeitteisen hauta
kUmpUll1l6 ääreen vannommlll, että - ja tässä yhtyy lausujaan 
raik~ddon miesäänien koko lmoro -

>Orjan jalka ei saa pairma 
hautaa , missä lepää jalot vaioaa!>. 

- tfkSSli. kajahtaa kUllnialaukaus 
,Ei aiota me 'J'urjan hyihin turtumaao, 
ei, ennen $urm&1l suokoon taisto kuuma>! 

- uudelleen jyrisee yhteislauknus -
IEi jäädi\ kaarnaks' aallon ajantaan, 
ei, rniosnä kuolla miesnä kamppailtuuan, 
niin johtajan, niin joukonkin on luuma.! 

Viimeinen kunnia laukaus kajahtaa ilmassa, vyöryy yli hau
tojon ja kaikuu takaisin kaupungin raken nuksista .. . 

Syvä hiljaisuus. Komcnnctaan lopoa~onto. 
Er'J.s puhuja pitäii. hengellisen )JUheon, jonka jälkeen soitto

kunta soittaa surumal'ssin. 
Sitten seuraa muutamia. lyhyitä., epävirallisia puheita,' 
Surujuhla on lopussa. Kansanjoukko hajaantuu ja kunnia

komppania palaa ta kaisin kaupunkiin, soittokunnan sävelton 
kaikuossa, hitaasti ja tahdikkaasti, kutQn tullaessakin. 

• • • 
Ja. näin on tapahtuva vuode..'!ta. toiscon. Aina tulevat uudot 

ikäluokat ja sukupolvet muista.maan tämän päivä.n, suuren ka
pinan onsimäisen päivän 'l'ampereella. Ja he tulevat muista
maan Sui nulan poikuin antaman esimorkin miohuullisesta vas
tarinnasta väkivaltaa ja raakuutta vastaan ja. hymyilcvästä uh
rautuvaisuudesta. kuolemaan asti - kun isänmaan ääni kutsuu. 

)IW( 
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$uinulan marttyyrit. 
(Trknil/isen opiston oppilasyhdistyksen Suinula· 

ml/istojuhl.1Ssa 31. 1. 19.) 

Kirjoiltanllt U. W. WAI,AKORPI. 

Vaiti S(l)t~a/'''el1get Ui/1t1.ä,i haasfavat! 
He hi/ifm esiin astuu kumpllin alta. 
Jo hei(/til tlrld11, MUn silmät loistavat 
ja oudOl~ kirkastllksell, kaikkialta 
mi slite jleepi J,eirUin kasvoiltaan. 
He vje/'flliiksi saapuu luokse meidän, 
1/1/0 ydliviimme mkkaat alta maan. 
On UiI.!dll1i 31m,.; flllljMopllivä heidtJlI. 

Oi t~I'U~, ystäuätl Oi Itrue ttill~! 

'1~ [ulkaa I)j~raiks~mm~, viipykätH 
EloISa rakkaat oUtie te meille, 
I,ii/l "akkaal, eUei aika !di"ittää 
flOt l/IielisUJmme koskaan t1l11isloaMIt.·· 
0,1 sama ll/It" hym!l lumliflmme 
k"ill siltoi", viimeksi km~ erollii", 
j(t sama luUlt ilme katseessamlt, 
toved" yhdisti mi toveriin. 
Kuin kel'/'an elossa - all, kailan sitteJi I -
kim kevt'it-aamlm loisie klt!tas Jwat, 

te tulette, maml 01ld01l aSlfkkaat, 
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[uQksemme karsikoisla vah/fljilte/l! 
TftlWnlul fervehdykset, ystävät! 
l'e täälUi olette, me teidät w'i(imme . 
Me kwmioiltain palja.~fammc päämm('. 
011 hym.y/lYl/llt yhtä lämpimät, 
ja $(!jJpel, ioka kiertää kulll/hOl",!!' 
vain palA-ka al/saittu QII leoistallne. 
Lujempaall otsalle se pailwkaa I 
Teit' f/1l1lOifer ei. koskaan isänmaa, 

Kun katse kh'kas l/lmmui ouringoll, 
kun kaikki yöfä muslellllllalta 1Iiiyfti, 
kllll lelltiilt pilkaks se, ml pyllin 011, 
kun masenn/ts ja epiiioh'o tiiyfli 
sydiimet kukkuJ'oillecn, lJQ11ja lain 
kun murtui, rikos oli ktlskijällii ~ 
te i/lllOiJl /Ilja;", mielin "ielwÅ'kaill , 
lJyhiiisen $allkar-rjelllll'll Uiytliimällä 

ja sielussaJ1JZC usko varma, pyl/ä: 
"Glt' oikeus (aUaltu, 111111 elää yllä!' : 
VeI'emle IlehkulI, 1lUo/'en elämänl/e, 
vireessä joka hermo, joJ..·(t jiill/Ie 
kuill }Jojat lIellaan 11winm uhraamaal/ 
,·iensiUe a!ttarille isänlllrulll. 
Te ette epllilteet. ei leitä pelko, 
ei arkuus s(lanut vaara(t vUisUimäiill. 
Mit' leiUe, ~iitä oli leilld selko, 
Ja pystyssä, all, kawwiUe te jHilll1! 
Teill' oli .~elko, mitä vaafi kUlIlo 
ja mielmus, kll/wi(t j(t omatunto, 
Ja klllkll(wlle olljas usko ])Yllä: 
"On oikeus [al{attu, mut eMii yhii 
et kosk(l(/II kuole se, 1)Ii lolta on: 
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tie Vfl'SQVa Oll tuhkaJ/, mullall alta; 

ei Uiks 'SlI/ml/lI kal·se 0111';119011, 
vltikk' elo 11"!lUiUs 1IUlstaa mustemmaltf/, 
/a Ueltä 1)tiivtill aiuo väistyy yö, 
ei JOI/(II, hukkaan jalo, kOllnis työ!" 

Oi, uskom,c tuo joutimut ei !wkkooJ/: 
jo vapautemme puhjennut M kukkaaII! 
Maan valtimot taas tä!lsildii8llä l!lö, 

Oi vieraat mailla rmMn/ 1'eJ'uc teille! 
J"tjempaoll o(satlenlle pail/akaa 
VOiUOIll/e luakerleJw(i: ;siiIllJl((a 

teit' ulllwita ei ,,"aakaml . Voimaa meilfl1 
te uutta mma!te. '1'overit, veljet! 
MuistO/me yksim7iilt jo IJtIIl'tau (tlietl 
_~(I(III uI/hkl/ja! - te elle kIlOlla voi. 
Nimemw vaikka kllluftoiskilt aika .• 
ei lIailldu työJ/ne, IUlelma1111e taika; 
nälit kunlliata syö ei maste, koi. 

) 111 { 
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